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1 JOHDANTO

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan prosessiautomaatiojärjestelmiä toimittavan yri-

tyksen ja sen erilaisia prosesseja ohjaavien asiakasyritysten yhteistä entrannet-

palvelua, josta tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä asiakasportaali tai portaali.

Portaali on palvelu, jonne kootaan erilaisista tietolähteistä aineistoa käyttäjän

ymmärtämässä ja haluamassa muodossa (Tinnilä et al., 2008, s. 99). Kotimaisen

kielten keskuksen (2017) mukaan portaalin tietotekninen merkitys on: ” yrityksen

tms. ylläpitämän sivuston (varsinaisen verkkosivuston) pääsivu, joka tarjoaa käyt-

täjälle pääsyn sen omiin ja muihin palveluihin, palveluportti.”  Tämän tutkimuk-

sen yhteydessä se on toimittajan ja sen asiakkaiden yhteinen interaktiivinen tieto-

kanta, jonne kerätään yhteisen toiminnan kannalta olennaista tietoa.

1.1 Tutkimuksen tausta

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan asiakasportaalin kehittämistä ja sen merkitystä

toimittajan sekä asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä. Aihetta tutkittiin kah-

dessa eri vaiheessa. Tutkimusten välissä Metso Automation Oy myytiin Valmet

konsernille, jolloin nimi vaihtui Valmet Automation Oy:si ja tämä vaikutti osal-

taan portaalin kehittämisen viivästymistä. Tutkimusten välissä myös portaali-

alusta päivitettiin nykyaikaisempaan ja ensimmäisessä kyselytutkimuksessa saatu-

ja parannusehdotuksia toteutettiin uuteen versioon. Tutkimuksen tärkeimpänä

antina on haastattelututkimuksen tulokset, joita voidaan käyttää vielä portaalin

käytettävyyden sekä asiakkaiden saaman arvon parantamisessa. Ensimmäisessä

vaiheessa 2013 tehtiin kyselytutkimus sähköpostin avulla ja toisessa vaiheessa

2016 käytettiin puolistrukturaalista haastattelumetodia.

Aiheen tutkiminen on tärkeää, koska digitalisoituminen ja sosiaalinen media ovat

ihmisten arjessa vahvasti läsnä. Nykyään kuluttajille on tarjolla monia elektronisia

kanavia, jotka tarjoavat monenlaista informaatiota, palveluja ja viihdettä. Useat

näistä palveluista melko nuoria eli ovat syntyneet vasta muutamia vuosia sitten.

Liiketoiminnassa halutaan käyttää saman tyyppisiä palveluja kuin kotioloissa ol-

laan totuttu käyttämään, joten näiden asioiden merkitystä ja hyödyntämispotenti-
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aalia ei kannata ohittaa. Liiketoiminta tarvitsee välineitä, joilla erottua kilpailijois-

ta ja sitouttaa asiakkaita. Extranet-tyyppiset ratkaisut voivat olla yksi väline tämän

kaltaisessa sitouttamisessa. Case-yrityksen tapauksessa asiakkaat sekä oma henki-

löstö käyttävät portaalia, mutta käyttö ei ole niin tehokkaalla tasolla kuin se voisi

olla. Extranet-tyyppiset ratkaisut ovat yksi väline asiakasyhteistyön sekä palvelu-

liiketoiminnan kehittämisessä.

Kirjallisuuskatsauksessa haettiin teoreettisista malleista ja käsitteistä näkökulmia

asiakasportaalin kehittämiseen. Tutkimuksessa haastateltiin sekä asiakkaita, että

Valmetin omaa henkilöstöä tarpeiden ja uusien ideoiden kartoittamiseksi.

1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja rajaus.

Pääkysymys:

· Miten asiakkaan sähköisistä palveluista saamaa lisäarvoa voidaan kas-

vattaa asiakasportaalia kehittämällä?

Alakysymykset:

· Minkälaisista sähköisistä palveluista asiakas on valmis maksamaan

erikseen?

· Miten asiakasportaalia voidaan hyödyntää asiakkaan toimintojen kehit-

tämisessä?

Rajaus:

Työn tarkoitus on kartoittaa asiakasportaalin nykytilaa, käyttöä ja mahdollisia

kehityskohteita käytettävien teknologioiden ollessa tarkastelun ulkopuolella.

Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan empiirisillä tutkimuksilla sekä teoreet-

tisen viitekehyksen avulla. Metodina käytettiin tapaus- eli case-tutkimusta, jossa

yrityksenä oli Valmet Automation Oy. Tähän tutkimukseen on kerätty aineistoa

kvantitatiivisella ja kvalitatiivisella tutkimuksella. Tutkimusta voidaan pitää pää-

sääntöisesti kvalitatiivisena. Tuloksiin vaikuttaa myös osaltaan osallistuva ha-

vainnointi (Hirsjärvi et al., 1997, s. 205) johtuen siitä, että tutkija on ollut Valmet

Automation Oy:n palveluksessa asiakasrajapinnassa vuodesta 1997.
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Kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkkejä on, että kyseessä on tapaustutkimus,

tarkasteltava kohderyhmä on valittu tarkoituksenmukaisesti ja tiedonkeruu-

menetelmänä on käytössä laadulliset metodit kuten esimerkiksi teemahaastattelu

ja erilaisten dokumenttien analyysi. (Hirsjärvi et al., 1997, s. 153-155.)

1.3 Tutkimusstrategia ja menetelmävalinnat

1.3.1 Tapaus- eli case-tutkimus

Tähän tutkimukseen tutkimusstrategiaksi valittiin tapaustutkimus eli case-

tutkimus. Tapaustutkimuksella pyritään löytämään intensiivistä ja yksityiskohtais-

ta tietoa pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista tai jostain yksit-

täistapauksesta. Tyypillistä case-tutkimukselle on, että tutkija valitsee yksittäisen

tapauksen, tilanteen tai mahdollisesti joukon tapauksia tutkittavakseen. Kohteena

voi olla ryhmä tai yhteisö ja kiinnostuksen kohteena prosessit. Usein tutkittavana

on yksittäistapaus, jota tutkitaan suhteessa ympäristöönsä eli luonnollisessa tilan-

teessa. Aineiston keruu tapahtuu useilla metodeilla, kuten havainnoimalla, haastat-

teluilla ja dokumenttien tutkimisella. Tavoitteena on useimmiten ilmiöiden ku-

vaaminen. (Hirsjärvi et al., 1997, s. 125-126.)

1.3.2 Kvantitatiivinen tutkimus

Kvantitatiivisesta eli määrällisestä tutkimuksesta käytetään useita eri nimiä kuten,

hypoteettis- deduktiivinen, eksperimentaalinen ja positivistinen tutkimus. Tässä

tutkimuksen lajissa korostetaan kausaalisuutta eli syy- ja seuraussuhteita. Se pe-

rustuu realistiseen ontologiaan, jonka mukaan todellisuus käsittää objektiivisesti

todettavia tosiasioita. Tämä loogiseksi positivismiksikin mainittu filosofinen

suuntaus tarkoittaa sitä, että kaikki tieto tulee aistihavainnoista ja loogisesta päät-

telystä. Kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä ovat aiempien tutkimusten-

johtopäätökset, olemassa olevat teoriat ja hypoteesit sekä käsitteiden määrittelyt.

Keruusuunnitelma aineistolle siten, että se soveltuu määrälliseen mittaamiseen.

Tutkittavista henkilöistä määritellään perusjoukko, johon tuloksien uskotaan päte-
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vän ja tästä joukosta otetaan otos. Muuttujat kerätään taulukkomuotoon ja koko

aineisto muokataan tilastollisesti käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi et al., 1997, s.

130-131.)

1.3.3 Kvalitatiivinen tutkimus

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on tutkimuskohteen ymmärtäminen. Tut-

kimus lähtee siitä, että tutkija kartoittaa kentän, jota aikoo tutkia. Hän voi valita

esimerkiksi olemassa olevan ryhmän ja haastatella sen jäsenet. Aineiston koko

määräytyy sen mukaan, kuinka monta jäsentä ryhmässä sattuu olemaan. Kvalita-

tiivisen aineiston riittävyyttä eli kylläisyyttä määriteltäessä on käytössä käsite sa-

turaatio. Tämä tarkoittaa tilannetta, kun tutkija alkaa kerätä tutkimusaineistoa tie-

tämättä aloittaessaan tarkemmin, kuinka monta tapausta aikoo tutkia. Kun kerätys-

tä aineistosta alkaa tulla esiin riittävästi samakaltaisuuksia on aineisto niin sano-

tusti saturoitunut. Tällöin oletetaan, että on saatu aineisto, jolla mahdollisesti saa-

daan merkittäviä tuloksia esille (Hirsjärvi et al., 1997, s. 170-171.)

Tähän malliin liittyy sellaisia ongelmia kuten tutkijan oppineisuus eli huomaako

hän aineistoa kerätessään kaikki uudet näkökulmat sekä kvalitatiivisen tutkimuk-

sen peruspiirre, että kaikki aineistot ovat ainutkertaisia. Milloin tutkija on varma

saturoitumisesta, että enää eisaaada esille uutta informaatiota? Monet kvalitatiivis-

ta tutkimusta tekevät pitävät saturaatiomenetelmää kuitenkin hyväksi osoittautu-

neena menetelmänä määrittää riittävä aineistomäärä.

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistosta ei tule tehdä yleistettäviä päätelmiä. Aja-

tuksena on, että yksityisessä toistuu yleinen eli toisin sanoen tutkimalla yksittäis-

tapausta riittävästi, saadaan selville se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mitkä asiat

toistuvat usein, kun tarkastellaan kyseistä ilmiötä yleisesti. (Hirsjärvi et al., 1997,

s. 171.)

1.4 Tutkimusmetodit

Tutkimusmetodiksi valittiin survey- eli kyselytutkimus. Survey on englanninkieli-

nen termi, joka tarkoittaa kyselyn tai haastattelun muotoa jossa siinä aineisto kerä-



12

tään standardoidusti. Vehkalahti (2014, s. 12) mainitsee, että survey kattaa haas-

tattelu- sekä kyselytutkimuksen ja sille ei ole tarkkaa suomalaista käännöstä. Täs-

sä luvussa esitellään tutkimushaastattelun eri lajeja ja niiden vertailua.

1.4.1 Kyselytutkimus

Kyselytutkimuksella kerätystä materiaalista voidaan tarkastella tietoa yhteiskun-

nan ilmiöistä, ihmisten mielipiteistä, arvoista, asenteista sekä toiminnasta. Kysely-

tutkimuksessa vastaajille esitetään kysymyksiä kyselylomakkeella, joka on mit-

tausväline mielipidetiedusteluissa, katukyselyissä, ja soveltuvuusteissä. Sitä käy-

tetään myös yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa. (Vehkalahti,

2014, s. 11.)

Kyselytutkimus on aineiston keruumenetelmä, josta käytetään myös nimitystä

survey-tutkimus. Survey-tutkimuksessa kohdehenkilöt edustavat otosta suurem-

masta perusjoukosta. Standardoituus tarkoittaa sitä, että jos halutaan vastaajasta

tietää joku spesiaalinen tieto, on sitä kysyttävä kaikilta vastaajilta samalla tavalla.

Galluptutkimus on yksi parhaiten tunnetuista survey-tutkimuksista. Survey-

tutkimuksella kerätty aineisto käsitellään yleensä kvantitatiivisesti. Kyselytutki-

muksen etuna pidetään yleisesti sitä, että voidaan tutkia suuri joukko ihmisiä, voi-

daan kysyä monia asioita ja näin ollen saada suuri määrä tutkimusaineistoa. Kyse-

lymenetelmä on tehokas ja säästää tutkijan aikaa. Huolellisesti suunnitellulla lo-

makkeella kysellyt tiedot voidaan muokata tallennettavaan muotoon ja analysoida

tietokoneohjelmilla. Aineiston käsittelyyn ja analysointiin on saatavilla valmiita

ohjelmistoja, niin tutkijan ei tarvitse itse kehitellä analyysitapoja. (Hirsjärvi et al.,

1997, s. 182-184.)

Kyselytutkimukseen liittyy heikkouksia Hirsjärvi et al., (1997, s. 184) mukaan

esimerkiksi:

· Ei voida varmistua ovatko vastaajat suhtautuneet vakavasti kysymyk-

siin ja pyrkineet vastaamaan rehellisesti.

·  Väärinymmärryksen mahdollisuus. Vastausvaihtoehdot on voitu ym-

märtää eri tavalla kuin tutkija on halunnut.
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· Ei tiedetä kuinka hyvin vastaajat tuntevat tutkittavan aihealueen.

· Hyvän lomakkeen laatiminen ei ole helppoa.

· Vastaamattomuus saattaa nousta suureksi.

1.4.2 Lomakehaastattelu

Hirsjärvi & Hurmeen (1995, s. 29) mukaan käytetyin haastattelumuoto on loma-

kehaastattelu. Siinä kysymysten ja väitteiden järjestys sekä niiden esitysmuoto on

tarkkaan määritetty.  Lomake- eli strukturoidussa haastattelussa oletetaan, että

kysymysten merkitys on kaikille haastateltaville sama. Vaikeutena strukturoidussa

haastattelussa on lomakkeen ja kysymysten muotoilu. Itse haastattelu on nopea ja

helppo suorittaa, koska kysymystä kohti ei paljon aikaa tuhlaannu. Jos luokkia ei

ole valittu vähemmän strukturoituun haastatteluun nojaten, niin valitut vaihtoeh-

dot liittyvät enemmän tutkijan käsityksiin kuin haastateltavan. Haastattelija huo-

maa, että luokkaan ”muu” kerääntyy huomattavan paljon tapauksia. (Hirsjärvi &

Hurme, 1995, s. 29.)

1.4.3 Teemahaastattelu

Haastattelututkimuksessa kysymykset esitetään vastaajalle kasvotusten tai puhe-

limitse. Haastattelulomake on kuin kyselylomake, mutta sillä erotuksella, että sen

täytyy toimia myös yksinään ilman haastattelijaa. (Vehkalahti, 2014, s. 11.)

Hirsjärvi et al. (1997, s. 197) mukaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haas-

tattelu on välimuoto lomakehaastattelusta ja avoimesta haastattelusta. Sille on

tyypillistä, että kysymysten järjestyksellä ja muodolla ei ole niin merkitystä. Tee-

mahaastattelu on paljon käytetty yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa, koska se

sopii hyvin kvalitatiiviseen tutkimukseen, mutta sitä voi myös hyvin käyttää kvan-

titatiivisessa tutkimuksessa. Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi

menetelmäksi koska, että haastattelun teemat ja aiheet ovat tiedossa. Se eroaa

strukturoidusta haastattelusta siten, että siinä ei ole tarkkoja kysymysten muotoja

ja järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, s. 36.)
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Teemahaastattelu on Hirsjärvi & Hurmeen (1995, s. 8) mukaan muodostunut me-

netelmäksi, jossa valitut henkilöt voivat luontevasti ja vapautuneesti reagoida ky-

symyksiin. Keskustelunomainen tietojen keruu saattaa tutkittavat suopeiksi tutki-

mukselle. Syvälliset keskustelut saattavat paljastaa asioita, joita muilla keinoin

olisi mahdotonta saada selville. Hyvin toteutettu teemahaastattelu ottaa ihmisen

huomioon sekä ajattelevana ja toimivana olentona. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, s.

8.)

1.4.4 Avoin haastattelu

Hirsjärvi & Hurme, (1995, s. 31) mielestä avoin haastattelu kannattaa määritellä

kysymysten ja tilanteen jäsentelyn asteesta käsin. ”Avoin haastattelu on kaikista

haastattelun muodoista lähimpänä keskustelua”. Yleensä avoin haastattelu vaatii

useita haastattelukertoja eli se vie paljon aikaa. Haastattelut voivat koskea mitä

vain ja aihe saattaa vaihtua haastateltavan aloitteesta. Haastattelija saa runsaasti

materiaalia ja hänen roolinsa keskeinen, mutta ei niin johtava kuin lomakehaastat-

telussa. Koska haastattelu on vapaamuotoinen, on haastattelijan huolehdittava

strukturoinnista ja siitä, että hän saa tarvitsemansa aineiston keskustelua häiritse-

mättä. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, s.  31.)

Avoin haastattelu on paikallaan silloin kun haastateltavien kokemukset eroavat

suuresti toisistaan. Esimerkiksi elämänmuutostutkimukset ovat tällaisia, koska

niissä on vaikea käyttää strukturoituja kysymyksiä. Menneisyyden tapahtumien

tutkimuksissa on hyvä käyttää avointa haastattelua, koska niiden ilmoittamista

saattaa haitata muistamattomuus. Haastattelun aikana saattaa muistua mieleen

sellaisia seikkoja, joita ei lomakehaastattelussa tullut mieleen. Avoin haastattelu

on myös paikallaan silloin, kun heikosti tiedostettuja seikkoja halutaan saada esil-

le. Esimerkiksi lasten kasvatukseen liittyvissä haastatteluissa äidit saattavat vihjata

aviollisiin ongelmiin, jolloin on mahdollista siirtyä sellaisille alueille. Lomake-

haastattelussa nämä vastaukset nähtäisiin virhelähteinä, jotka häiritsevät varsinais-

ta haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, s.  31-32.)
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1.4.5 Haastattelulajien vertailu

Edellä mainittujen haastattelulajien etuja ja haittoja vertailtaessa voidaan niitä

verrata joidenkin keskeisten seikkojen mukaan. Näitä seikkoja, kuten metodologi-

set lähtöoletukset, kysymysalueet ja niiden muotoilu, henkilömäärät sekä kustan-

nukset on kuvattu Taulukossa1.

Taulukko 1. Haastattelutyyppien vertailu (Hirsjärvi & Hurme, 1995, mukail-
len)

Lomakehaastattelu Teemahaastattelu Avoin haastattelu

Kysymysten muotoilu Kiinteä Suosituskysymyksiä Vapaa

Kysymysalue Tiukasti määritel-

ty

Pääpiirteittäin mää-

ritelty

Vapaa

Koehenkilömäärä Suuri Melko pieni Pieni

Kustannus yksikköä

kohti

Pienehkö Suurehko Suurehko

Työmäärä analyysivai-

heessa

Melko pieni Suuri Suuri

Tutkijan paneutuminen Voi olla pieni Välttämättä suuri Välttämättä suuri

Saatu tieto Pintapuolinen Syvä Syvä

1.5 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu johdanto-osan lisäksi kuudesta luvusta, joista luvuissa kaksi ja

kolme käsitellään aihetta teoria valossa. Neljännessä ja viidennessä luvussa käsi-

tellään empiiristä osuutta sekä tutkimuksen tuloksia. Kuudennessa luvussa tarkas-

tellaan portaalin kehityskohteita ja viimeisessä seitsemännessä luvussa tehdään

yhteenveto ja käsitellään johtopäätökset.
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2 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

Internet on syrjäyttänyt perinteisiä markkinoinnin ja myynnin kanavia ja vähentä-

nyt niiden käyttöä merkittävästi. Vuosikymmeniä käytössä olleet markkinointi- ja

myyntikanavat ovat saaneet rinnalleen tärkeän kanavan, jonka merkitys kasvaa

kasvamistaan. (Havumäki & Jaranka, 2014, s. 9.) Tämän luvun ensimmäisessä

alaluvussa tarkastellaan sähköistä liiketoimintaa yleisellä tasolla. Toisessa alalu-

vussa etsitään teoreettisia lähestymistapoja sähköiseen liiketoimintaan. Kolman-

nessa alaluvussa tarkastellaan yhteisöllisiä työkaluja asiakaspalvelun kehittämi-

seen.

2.1 Sähköisen liiketoiminnan eri muodot

”Elektroninen kaupankäynti tarkoittaa kiinteiden ja langattomien tietoverkkojen

välityksellä tapahtuvaa kaupankäyntiä”. (Tinnilä et al., 2007, s. 9). Se käsittää

palveluiden, tuotteiden sekä informaation esittelemisen. Myös markkinointi,

myynti sekä ostaminen ja maksaminen ovat elektronista kaupankäyntiä. Syno-

nyymeinä tästä käytetään myös sähköistä kaupankäyntiä, e-kauppaa sekä verkko-

kauppaa. Julkisten palveluiden yhteydessä puhutaan sähköisestä asioinnista.

Elektroninen liiketoiminta on huomattavasti laajempi käsite kuin pelkkä e-kauppa.

Elektroniseen liiketoimintaan lasketaan myös yritysten sähköisten tukitoimintojen

tarjoaminen sekä kaikki muu suora ja epäsuora toiminta, jossa hyödynnetään

elektronista tiedonsiirtoa. (Tinnilä et al., 2007, s.  9.)

Sähköisessä liiketoiminnassa perinteiset toiminnot tuotetaan nopeammin ja hal-

vemmalla sekä periaatteessa paremmin käyttämällä informaatioteknologiaa apuna.

Esimerkiksi toimitusketjun hallinta käsittää yhä edelleen tavaroiden, informaation

ja rahan liikkeet toimitusketjussa, mutta ne voidaan saavuttaa pienemmillä kus-

tannuksilla ja nopeammin käyttämällä toimitusketjun hallintasovelluksia. (Wall et

al., 2007, s. 240.) Leen ja Whang (2001) ref. Wall et al. (2007, s. 239) mukaan

sähköinen (e-Business) on internet pohjaisen tietojenkäsittelyn hyödyntämistä

liiketoimintaprosessin molemmissa päissä niin, että se mahdollistaa toimitusketjun

yhteensovittamisen. PriceWaterhouseCoopersin mukaan e-Business on “informaa-

tioteknologian soveltamista tavalla, joka tukee tavaroiden, palveluiden ja infor-
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maation ostamista ja myymistä standardien käyttöön perustuvassa verkostossa.

(Fatt 2002. ref. Wall et al. 2007, s. 239)

IBM (2003) mukaan sähköinen liiketoiminta tarkoittaa niitä hyötyjä, joita voidaan

saavuttaa, kun kaikki keskeiset liiketoimintaprosessit ovat verkossa tarkoituksena

parantaa palvelua, leikata kustannuksia ja myydä tuotteita. Sähköisessä- tai toisel-

ta nimeltä elektronisessa kaupankäynnissä on ollut monia vaiheita. Alussa puhut-

tiin lähinnä sähköisestä kaupasta, mutta kun kuvaan tuli muita liiketoiminnan mal-

leja, joilla ei ollut itse kaupankäynnin kanssa mitään tekemistä, alettiin käyttää

nimitystä elektroninen liiketoiminta. (Tinnilä et al., 2008, s. 11.)

Vaihe I: Elektroninen kauppa (1995-2000).

Ensimmäinen vaihe kesti viisi vuotta, jolloin tavoitteena oli luoda kaupankäynnin

puitteet sekä tavoittaa mahdollisimman paljon asiakkaita verkkokauppapaikkoi-

hin. Liiketoimintamallit eivät tässä vaiheessa olleet vielä kehittyneitä, eikä erilais-

ten kanavien integrointiin oltu vielä keskitytty. (Tinnilä et al., 2008, s. 12.)

Vaihe II: Elektroninen liiketoiminta (2000->).

Elektronisen liiketoiminnan vaiheen (electronic business, e-business) katsotaan

alkaneen 2000 luvun alussa, jolloin teknologiakupla puhkesi. Tässä vaiheessa

kannattavuuden tavoittelu muuttui tärkeäksi ja yritykset alkoivat muokata omia

sisäisiä prosessejaan paremmin sähköistä kauppaa tukeviksi. Asiakkuuden hallin-

nan tarve ja asiakasuskollisuuden merkitys alkoivat korostua. (Tinnilä et al., 2008,

s. 12.)

Vaihe III: Monikanavainen verkostoliiketoiminta (2001->) (Multichannel

network business).

Kumppanuuksien rooli alkoi muodostua keskeiseksi vuoden 2001 jälkeen. Silloin

alkanut vaihe liittyy prosessien eri vaiheiden ulkoistamiseen eli arvoketjut alkoi-

vat muuttua arvoverkostoiksi. Yritysten välisissä liiketoiminnoissa elettiin käyttää

yhä enemmän useita erilaisia sähköisiä kanavia. Tämä 3. vaihe on jäänyt tarkem-
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min nimeämättä eli siitä alkaneesta ajasta käytetään yhä nimitystä elektroninen

liiketoiminta. (Tinnilä et al., 2008, s. 12.)

Vaihe IV: Sulautettu teknologia, ”ubi-aika”.

Ubiquitous technology, joka on suomeksi käännetty muotoon sulautettu teknolo-

gia, pohjautuu latinankieliseen sanaan ubique, joka tarkoittaa kaikkialla olevaa.

Tinnilä et al. (2008, s. 12) mukaan tulevaisuudessa syntyy tilanne, jossa sähköinen

liiketoiminta on niin jokapäiväistä ja itsestään selvää kaikessa liiketoiminnassa,

että siitä ei omana käsitteenään kannata enää puhua.

Sähköisten liiketoimintojen vaiheesta toiseen siirtyminen ei ole kaikkialla saman

aikaista, koska yritykset toimivat elektronisessa liiketoiminnassa eri vaiheessa.

Toisen käyvän vasta sähköistä kauppaa, kun taas toiset ovat sähköisesti verkottu-

neita ja monikanavaisia toimijoita. Monet palvelut, kaupankäynti ja tiedon etsintä

on muuttunut sähköisen liiketoiminnan myötä. Muutos on monimuotoista riippuen

alasta. Toisilla aloilla muutos on tapahtunut nopeasti, kun taas toisilla aloilla sillä

ei ole ollut olleenkaan vaikutusta. Eri vaiheiden määrittely luotettavasti onnistuu

vasta jälkikäteen. (Tinnilä et al., 2008, 12.)

Yritysten välisestä sähköisestä liiketoiminnasta on tullut laajamittaista, mutta eri

lailla, kun oletettiin. Sähköisten huutokauppojen ja pörssien käyttö ei ole ollut niin

laajamittaista kuin sen arveltiin tulevan olemaan. Tiedonsiirrot, tilaukset ja lasku-

tukset yritysten välillä sekä verkostojen sisäinen sähköinen tiedonsiirto on nyky-

ään jo arkipäivää. Sähköinen liiketoiminta ja sähköisten kanavien käyttö ovat yhä

kasvussa. Osa yrityksistä käyttää aktiivisesti elektronisia kanavia ja myöskin myy

tuotteitaan verkossa. Elektroninen liiketoiminta on osalle yrityksistä muutakin

kuin kaupankäyntiä. Ne hyödyntävät sähköisiä kanavia laskujen maksuun, lasku-

tukseen, tilaamiseen, kommunikointiin kumppaneiden ja viranomaisten kanssa.

On vaikeaa muodostaa rajoja sähköisen kaupankäynnin, liiketoiminnan ja sähköi-

sen asioinnin välille. Elektroninen liiketoiminta ja sen mukanaan tuomat palvelut

kuten pankkipalvelut ja julkiset palvelut ovat arkipäivää. Muutokset yksittäisten

toimijoiden ja palvelujen kohdalla ovat nopeita ja kilpailusta voi pudota nopeasti-
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kin. Yritysten syytä ottaa tämä huomioon omaa sähköistä liiketoimintaa mietties-

sään. (Tinnilä et al., 2008, s. 12-15.)

2.2 Teoreettisia lähestymistapoja sähköiseen liiketoimintaan

Tutustumalla sähköisen liiketoiminnan keskeisiin teoreettisiin malleihin ja käsit-

teisiin pyrin löytämään liiketoiminnassa käytettäviä, toimialasta riippumattomia

näkökulmia, joiden kautta palveluita ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa voidaan

kehittää asiakasportaalissa.

Leen ja Whang (2001, s. 241) mukaan teknologia on mahdollistanut täysin uuden-

laisen tavan tehdä liiketoimintaa. He käyttävät nimitystä sähköinen liiketoiminta-

malli (e-Business model). Kalakota & Robinsonin (2008, s. 5) toteavat, että säh-

köinen liiketoiminta ei ole pelkästään sähköistä kaupankäyntiä (e-Commerce) eli

ostamista ja myymistä Internetissä, vaan uudenlainen strategia perinteisen liike-

toiminnan mallien uudelleen määrittelemiseksi teknologian avulla. Sillä pyritään

maksimoimaan asiakkaan saama lisäarvo ja kannattavuus.

Amit & Zott (2001) käsittelevät artikkelissaan arvon luonnin lähteitä e-

liiketoiminnassa. He käsittelevät aihetta muun muassa Porterin (1985) arvoket-

juanalyysin, Schumpeteriläisen (1942) luovan tuhon teorian, yrityksen resurssipe-

rustaisen teorian (Penrose 1959; Wernerfelt 1984; Barney 1991; Peteraf 1993;

Teece et al. 1997) kautta. Edellä mainittuihin teorioihin nojaten sekä keräten ja

analysoiden empiiristä tutkimusaineistoa, he kehittivät teorian ”arvonluonnin läh-

teistä e-liiketoiminnassa”. Heidän mallinsa mukaan arvo syntyy neljästä mahdolli-

sesta lähteestä (kuva 1). 1.Uutuusarvosta kuten uusista liiketoimintarakenteista,

uusista liiketoimintasisällöistä ja uusista osallistujista. 2. Tehokkuudesta, johon

liittyy etsintäkulut, valikoima, symmetrinen informaatio, yksinkertaisuus, nopeus

ja suurtuotannon edut.  3. Täydennyksistä palveluihin, joita esiintyy asiakkaille

tuotteiden ja palveluiden välissä, toiminnassa olevien ja käytöstä pois olevien avu-

jen välissä, eri teknologioiden välissä sekä aktiviteettien välissä. 4. Sitouttamisesta

aiheutuvista kuluista, kuten bonusohjelmat, vallitsevat suunnitelmat, luottamus,

räätälöinti. Siihen liittyy myös verkoston positiiviset suorat sekä epäsuorat ulkois-

vaikutukset.
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Kuva 1 Arvon luonnin lähteet e-liiketoiminnassa. (Amit & Zott, 2001, s. 504
mukaillen).

Porter (2001, s. 67) käsittelee Internetin vaikutuksia yrityksiin arvoketjun näkö-

kulmasta viiden voiman käsitteiden kautta (Kuva 2). Hän kuvaa miten internet

vaikuttaa teollisuuden rakenteisiin, toimittajien neuvotteluvoimaan, korvaavien

tuotteiden uhkaan, ostajien neuvotteluvoimaan ja uusien toimijoiden muodosta-

maan uhkaan. Jo olemassa olevien yritysten väliseen kilpailuun Internet vaikuttaa

niin, että se vähentää kilpailijoiden välisiä eroja, koska on vaikeampaa tarjota jo-

tain yksinoikeudella. Kilpailu siirtyy hinnoitteluun. Se laajentaa maantieteellisiä

markkinoita ja kasvattaa kilpailijoiden lukumäärää sekä vähentää muuttuvia kus-

tannuksia suhteessa kiinteisiin kustannuksiin, joka aiheuttaa paineita hinnanalen-

nuksiin. Toimittajien neuvotteluvoimaan Internet vaikuttaa niin, että se yleensä

pyrkii nostamaan neuvotteluvoimaa toimittajien ohi, mutta toisaalta sillä on mah-

dollisuus tuoda lisää asiakkaita toimittajille. Internet mahdollistaa toimittaa suo-

raan loppuasiakkaille ja vähentää näin välittävien yhtiöiden vaikutusvaltaa. Digi-

taaliset markkinat mahdollistavat kaikille yhtiöille tasavertaisen pääsyn toimitta-

jiin vähentäen näin toimittajien neuvotteluvoimaa. Korvaavien tuotteiden tai pal-
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veluiden uhkaa Internet heikentää, koska se tekee teollisuuden kaiken kaikkiaan

tehokkaammaksi mahdollistaa markkinoiden laajanemisen. Uusien toimijoiden

uhkaa Internet lisää, koska se pienentää alalle tulon esteitä ja Internetsovelluksia

on vaikea pitää yksinoikeutena. Uusia yrityksiä on suorastaan tulvinut monelle

teollisuuden aloille Internetin myötä. Ostajien neuvotteluvoimaan Internet vaikut-

taa niin, että se lisää neuvotteluvoimaa perinteisiin kanaviin verrattuna ja vähentää

kustannuksia. Se siirtää neuvotteluvoimaa loppukäyttäjille.

Kuva 2 Kuinka Internet vaikuttaa teollisuuden rakenteisiin (Porter, 2001, s.
67, mukaillen)

Laajennetun tuotteen (Extended product) käsitteellä tarkoitetaan fyysiseen, ydin

tuotteeseen kuuluvaa palvelua tai lisäosaa yhdessä ydintuotteen kanssa. Palvelu tai

lisäosa on useimmiten sovellus, joka hyödyntää informaatioteknologiaa (Expide

2002). Kuva 3. Laajennetun tuotteen perusideat (Expide 2002, mukaillen).on esi-

telty laajennetun tuotteen perusideat.
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Kuva 3. Laajennetun tuotteen perusideat (Expide 2002, mukaillen).

Kapeasti ajateltuna tuote koostuu vain itse ydintuotteesta, joka on paketoitu ja

valmiina markkinoille laskettavaksi. Laajennetun tuotteen näkökulmasta kokonai-

suuteen pitää ottaa mukaan tuotteeseen liittyvät immateriaaliset eli aineettomat

asiat kuten palvelut. Tällöin puhutaan tuoteratkaisusta.

Laajennetun yrityksen käsitteellä (Kuva 4. Laajennettu yrityskäsite (Extented en-

terprice) (Zhang, 1998. ref Wall & al., 2007, s. 253, mukaillen).) pyritään laajen-

tamaan yrityksen toiminta ”neljän seinän” sisäpuolelta. Tavarantoimittajat sekä

asiakkaat tulee nähdä tärkeänä ja sisäisenä osana järjestelmää, jossa yritys toimii.

Malli kuvaa yksinkertaistettuna niitä toimintoja, joissa tulee tehdä yhteistyötä asi-

akkaiden ja tavarantoimittajien kanssa valmistuksessa ja jakelussa. Wall & al.

(2007, s. 253) mielestä - vaikka onkin käyttökelpoinen malli esittää laajennetun

yrityksen käsitettä – se ei kuitenkaan kuvaa koko laajuutta ja yksityiskohtia säh-

köisen liiketoiminnan uusissa kasvavissa toiminta-alueissa.
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Kuva 4. Laajennettu yrityskäsite (Extented enterprice) (Zhang, 1998. ref
Wall & al., 2007, s. 253, mukaillen).

Michel & al. (2008, s. 1-19) esittelevät palvelu-logiikka innovaation käsitteen

(Service-Logic Innovations). Perinteisessä talousteoriassa asiakas nähdään lähinnä

maksajan roolissa. Palvelu-logiikka innovaatio ajattelussa asiakas on paitsi mak-

sajan, myös käyttäjän ja ostajan rooleissa. Heidän mukaansa yritysten ei pidä ero-

tella tuotetta ja palvelua. Keskeistä on, että ”liiketoiminnassa ei pyritä vain teke-

mään jotakin, jolla on arvoa asiakkaalle, vaan saada asiakas hyödyntämään tarjou-

tuvat mahdollisuudet ja siten asiakas luo lisäarvoa itselleen” (Normann & Rami-

rez. ref Michel & al. 2008, s. 4). Ajattelutapa, jonka mukaan arvo voidaan tuottaa

itsenäisesti, erillään loppu- käyttäjästä ja voidaan määritellä ennen käyttöä, on

syytä hylätä. Michel & al. (2008, s. 7) on sitä mieltä, että on otettava käyttöön

arvon luomisen ajattelutapa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

B2B (business to business) tarkoittaa yritysten välistä liiketoimintaa. Se voi olla

esimerkiksi tukkukauppiaan ja vähittäiskauppiaan välistä kaupankäyntiä. Yrityk-

set ovat jo 1970-luvulta alkaen käyttäneet tietokoneverkkoja yhteistyöyritystensä

kanssa. Uusissa B2B ratkaisuissa on käytössä mobiililaitteet ja verkkotekniikat.

Tilauksia voi tehdä tablettitietokoneella tai mobiilipuhelimella mistä tahansa toi-

mivan verkkopalvelun välityksellä. Yritysten väliset elektroniset verkostot vähen-
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tävät hankintakuluja ja parantavat tilaamistehokkuutta. Verkkotilaaminen on pu-

helimella tilaamiseen verrattuna halvempaa ja virheettömämpää. (Havumäki &

Jaranka, 2014, s. 18.)

2.3 Sähköisen liiketoiminnan ansaintamallit

Sähköisen liiketoiminnan piirteisiin kuuluu, että se mahdollistaa uusien liikeide-

oiden ja ansaintamallien syntymisen. Jossain tapauksissa päätuote on asiakkaille

ilmainen ja tulot saadaan esimerkiksi mainoksista. Toisilla aloilla, kuten peliteol-

lisuudessa, on tutustumisversio maksuton ja liikevaihto muodostuu lisäosista, jot-

ka voivat olla esimerkiksi hauskuuttavia tai pelaamista helpottavia lisäosia.

Tärkeimpiä ansaintamalleja ovat:

· Tuotteiden ja palvelujen myynti.

· Välityspalkkio. Esimerkiksi asunnon tai jonkun muun hyödykkeen myynti,

josta maksetaan palkkio.

· Tilausmaksu tietyltä ajanjaksolta esimerkiksi lehdestä tai muusta verkkoti-

lauksesta.

· Mainospalkkio verkkosivuilla mainostilan myynnistä.

· Linkitys ja suosittelupalkkiot. Yritykset tai yksityiset henkilöt voivat lin-

kittää asiakkaita toisille yrityksille. Jos linkitys johtaa kauppoihin, saa lin-

kittänyt toimija korvauksen.

· Lisenssimaksut erilaisten sovellusten käytöstä.

· Muut ansaintalähteet, kuten mahdollisuus pelien pelaamiseen tai ohjelmien

katsomiseen. (Havumäki & Jaranka, 2014, s. 24.)

2.4 Yhteisölliset työkalut ja toimintatavat

Teknologiateollisuus Ry toteutti vuonna 2011 jäsenistönsä keskuudessa esiselvi-

tyksen liittyen sosiaalisen median käyttöön teollisuusyrityksissä. Selvityksessä

todetaan, että teollisuusyritysten perustoiminnat kuten tuotannonohjaus, tilausten

käsittely ja reskontra hoidetaan yleisimmin toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP).

Yrityksen tarpeisiin soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tehostamaan

prosesseja ja parantaa tuotantotehokkuutta. Sosiaalisen median yhteisölliset työka-
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lut mahdollistavat poikkeamien tehokkaamman käsittelyn. Ne parantavat laajem-

pien ryhmien keskinäistä kommunikointia, yhteistä sisällön tuottamista. Ne no-

peuttavat asiantuntijoiden ja tietojen löytymistä ja esimerkiksi ratkaistujen ongel-

mien tallentamista tulevaisuutta ajatellen. Ne ovat osaltaan auttamassa innovointia

ja parhaiden käytäntöjen levittämistä työyhteisön sisällä. Sosiaalisen median työ-

kalut ovat hyödynnettävissä internetissä asiakkaiden ja ekstranetissä partnerien

kanssa sekä intranetissa yrityksen sisäisesti. Lisäksi nämä kolme tasoa voivat si-

sältää myös avoimia ja  suljettuja sekä salattuja työalueita. (Lakkala, 2011, s. 43 -

45.)

2.5 Asiakkaiden osallistaminen

Asiakkaat antavat palautetta muodossa tai toisessa esimerkiksi kiitoksena, rekla-

maatioina ja kehitysehdotuksina. Kun palautekanavat ja palautteiden käsittelypro-

sessit ovat määriteltyinä on mahdollista saada palautteesta kokonaiskuva. Tällöin

se voidaan adaptoida palveluiden kehittämisen avuksi. Jos palautekanavat eivät

ole selvillä asiakkailla eikä palvelun toimittajalla, niin palaute tulee henkilöille ja

kokonaiskuva jää syntymättä. Asiakaspalautteen määrä tulisi saada kasvamaan

niin, että reklamaatioiden määrä pienentyy. Toisin sanoen asiakkaat pitäisi saada

osallistumaan muilla tavoin. Kun reklamaatiot hoidetaan hyvin, niin niistä saa-

daan hyvää asiakastietoa, koska tilanteessa on yleensä paljon vuorovaikutusta.

Kun asiakas on sitoutunut tilanteen ratkaisemiseen, jolloin molemmille syntyy

mahdollisuus uuden tiedon omaksumiseen. (Arantola & Simonen, 2009, s. 31.)

”Perinteisistä asiakaspalvelukanavista ei kannata luopua, mutta palvelua voi siir-

tää enemmän verkkoon ja itsepalveluksi. Tällä voidaan saada sekä kustannushyö-

tyjä, että parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kannattaa huomata, että asiakaspalvelua

voidaan haluttaessa tarjota suljetussa yhteisössä, johon kutsutaan vain asiakkaat

mukaan ja jossa asiakkaat voivat auttaa myös toinen toisiaan.” (Lakkala, 2011, s.

46.)

Arantola & Simosen (2009, s. 31) mukaan palveluliiketoiminnan kehittämiseen

osallistuu kahdenlaisia asiakkaita, strategia-asiakkaita ja innovaatioasiakkaita.

Strategia-asiakkaat ovat niitä, joiden kanssa pilotoidaan asiakaskohtaisia ratkaisu-
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ja. Palvelukokonaisuuden ollessa laaja, täytyy asiakkaan olla mukana kokonai-

suuden rakentamisessa. Strategia-asiakkaat eivät välttämättä ole aina isoimpia

asiakkaita, koska asiakasarvo muodostuu myös muista tekijöistä.

Innovaatioasiakkaat (”lead customers”) ovat niitä, jotka ovat innokkaasti kehittä-

vät ja kokeilevat uusia ratkaisuja yhdessä toimittajan kanssa. Tällaisten yritysten

avulla saadaan uutta tietoa asiakkaiden tarpeista. Innovaatioasiakkaat eivät mones-

ti ole niitä suurimpia asiakkaita, vaan ne suurimmat on pystyttävä erikseen tunnis-

tamaan. Tällaisten asiakkaiden tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi avoimuus kump-

panuuksille, edelläkävijyys, innovaatiohalukkuus ja luottamus sekä riskinottoky-

ky. (Arantola & Simonen, 2009, s.31.)

Jos palveluntoimittajalla laitteita on asiakkaan tiloissa, niin ne myös mahdollista-

vat asiakkaan osallistamisen. Tämmöisissä tapauksissa laitteen toiminnasta muo-

dostuu automaattisesti tietoa esimerkiksi sopimustyyppisten palveluiden ylläpidon

ohella, kuten vikapuhelut ja huoltokäynnit asiakkaan tiloissa. Kyseisissä tapauk-

sissa asiakas kerryttää tietoa omalla toiminnallaan. Tämän tiedon pohjalta voidaan

asiakkaalle kehittää parempia ratkaisuja, kuten prosessiparannuksia ja toiminta-

malleja. Asiakkaan osallistuminen palvelun kehittämiseen on osa heidän oman

liiketoiminnan kehitysprosessia. (Arantola & Simonen, 2009, s. 31.)

Uusia innovaatioita nykyisten tuotteiden kehittämiseen tai uusien tuotteistamiseen

voi kerätä asiakkailta myös verkon välityksellä. Verkkoyhteisössä ideat on helppo

tallentaa ja niitä kehittäminen yhteisöllisesti mahdollistuu. Asiakkaat ja tuoteke-

hittäjät voivat kommentoida ja muokata innovaatiota. Tuotekehitysyhteisöä voi-

daan pitää kaikille avoimena sekä osittain suljettuna tai kokonaan suljettuna.

(Lakkala 2011, s.46)

2.6 Kommunikoinnin välineet ja yhteistyön tehostaminen

Sähköpostia käytetään keskusteluun sekä yhteistyön tekemiseen, vaikka se ei so-

vellu kuin kahdenväliseen viestintään ja yksisuuntaiseen tiedottamiseen useam-

mille vastaanottajille. Sosiaalisen median työkalut auttavat keskustelujen järjes-

tämistä ja sisällön tuottamista yhdessä. Niillä voidaan tallentaa tiedot ja keskuste-
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lut yrityksen käyttöön sisäiseksi tietopankiksi. Yleisimmin käytettyjä yhteisöllisiä

työkaluja ovat verkkokokoukset, mikroblogit ja wikit. Alla yhteenveto eri välinei-

den ominaisuuksista ja hyödyistä. (Lakkala, 2013, s.8-12)

Tietokoneavusteinen etäkokous

· Ääni puhelimen tai tietokoneen välityksellä

· Videokuva ja esityskalvot tietokoneella

· Säästää työaikaa ja matkustaminen vähenee

Mikroblogit

Mikroblogi on ratkaisu lyhyiden työhön liittyvien viestien jakamiseen. Näitä ovat

kysymykset, ideat ja projektien tilannetiedot. Päivityksiä on helppo kommentoida

ja keskustelut tallentuvat historiaa

Hyödyt

· Keskustelujen seurannan helppous verrattuna sähköpostiin

· Keskustelujen hiljaisen tiedon tallentaminen

· Tilannetietoisuuden parantaminen

Wikit

Verkkosivusto, jossa tuotetaan sisältöä yhdessä. Esimerkiksi laatukäsikirja ja työ-

ohjeet voivat löytyä wikista.

Hyödyt:

· hiljainen tieto tallentuu

· muokkausten päällekkäisyyden esto

· tiedon yhteydessä käytävät keskustelut

· Järjestelmän käyttö on päivittäistä toimintaa ja tietoa päivitetään koko

ajan.

Yhteisölliset työkalut mahdollistavat tehokkaammat prosessit. Kommunikointi

tehostuu, kun sähköpostikeskustelut korvataan mikroblogeilla yrityksen sisällä,

verkostoissa ja asiakasyhteistyössä. Yhteisölliset työkalut mahdollistavat organi-

saation sisäisen “crowdsourcingin” kun työntekijä ei tiedä keneltä kysyä. Wikien
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etuna on, että ne skaalautuvat esimerkiksi laatukäsikirjan tai projektidokumentaa-

tion tarpeiden mukaisesti. (Lakkala, 2013, s. 16)

Siirtyminen yhteisöllisiin työtapoihin ei onnistu yhdellä hyppäyksellä. Tarvitaan

vaiheittaista (Kuva 5) suunnitelmallista siirtymää perinteisistä työtavoista digitaa-

lisen työtavan kautta yhteisölliseen työtapaan koskien kommunikointia, sisällön-

tuotantoa ja koordinointia.

Kuva 5. Yhteisöllisen toimintatavan vaiheittainen omaksuminen organisaa-
tiossa (Lakkala 2011, s. 17, mukaillen).
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3 PORTAALI JA EXTRANET

Kolmannessa luvussa tehdään kirjallisuuskatsaus, miten portaalit ja extranetit

nähdään olemassa olevan tutkimuksen valossa. Tutustutaan eri portaalityyppeihin

ja niiden palvelukonsepteihin sekä ansaintalogiikoihin.

3.1 Mitä portaalit ovat?

Verkkoportaali on paikka, jossa on linkkejä tuotteita ja palveluja esitteleville In-

ternetsivuille. Portaalit voivat olla yrityksen omia sisäiseen käyttöön tarkoitettuja

intranet-sivuja tai ulkopuolella olevia internet-sivuja. Monesti verkkoportaalit

voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeisiin. Portaalit toimivat niin, että niissä on eri

lähteistä kerättyä tietoa ja se pyritään esittämään yhdenmukaisesti. Tärkeimpiä

portaalityyppeja ovat:

· Kaupalliset portaalit. Ne ovat Internetin tavallisimpia portaaleja, jotka tar-

joavat kohderyhmien haluamaa sisältöä. Esimerkiksi booking.com, josta

näkee hotellien sijainnit, tarjoukset ja asiakaspalautteet.

· Yritysportaalit, jotka tarjoavat tietoa yrityksen sisäiseen käyttöön tai raja-

tuille yhteistyökumppaneille.

· Julkaisuportaalit, jotka ovat tarkoitettu yhteisöille joilla on omat kiinnos-

tuksen kohteensa. Niiden sisällöt eivät yleensä ole räätälöityjä, mutta tar-

joavat etsintä- ja interaktiivisia palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi

mtvkatsomo.fi ja areena.yle.fi.

· Henkilökohtaiset portaalit. Ne kohdistavat suodatettua tietoa yksittäisille

henkilöille. Niiden tarjonta on kapea-alaista ja hyvin kohdennettua. Esi-

merkiksi netvibes.com, jonne yritykset ja yksityishenkilöt voivat laittaa

haluamiaan widgetejä eli elementtejä, jotka ovat linkkejä esimerkiksi blo-

geihin, sähköposteihin ja sosiaalisiin verkkoihin.

· Mobiiliportaalit, joihin pääsee mobiililaitteilla. Useimmat portaalit toimi-

vat nykyään myös mobiililaitteilla.
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· Ääniportaalit ovat internetsivuja, joihin voi puhua ja kuunnella. Niihin voi

kytkeytyä puhelimitse. Niissä on äänitunnistus ja teksti muutetaan puheek-

si.

· Tietotyöläisten käyttämät tietoportaalit, joita on esimerkiksi terveyskirjas-

to.fi ja terve.fi. (Havumäki & Jaranka, 2014, s. 29-31.)

Tinnilä et al. (2008, s. 99) mukaan ”portaali on palvelu, joka kokoaa eri tietoläh-

teistä eri muodossa olevaa tietoa käyttäjän ymmärtämään ja haluamaan muotoon”.

Tiedon haku tehostuu syystä, että sitä ei ole sidottu tiettyyn kanavaan tai päätelait-

teeseen eikä se ole tietyssä verkossa. Tavallisesti portaali on toiminut liikenteen

kokoajana, web-selauksen aloituspaikkana tai jonkinlaisena tukisivustona. En-

simmäinen kaupallinen portaali oli Yahoo!, joka aloitti vuonna 1994. Se oli alun

perin linkkilista, mutta listan kasvaessa kohtuuttoman suureksi, aloittivat perusta-

jat hakukonekonseptin kehittämisen. Seuraavassa kehitysvaiheessa portaaleihin

liitettiin muitakin palveluja kuin hakupalvelu, jolloin syntyi palveluportaalikon-

septi. Nämä olivat tyypiltään yleisportaaleja, joiden tarjonta perustui lähinnä

”kaikkea kaikille”-konseptiin. Tämän jälkeen personoidut portaalit astuivat ku-

vaan.  Näissä portaaleissa käyttäjät joutuivat rekisteröitymään käyttäjiksi, jolloin

heistä alettiin kerätä tietoa, jota käytetään kohdennettuun markkinointiin. Vasti-

neeksi käyttäjät saavat personoidun etusivun, johon voi tallettaa omia suosikkisi-

sältöjään. (Tinnilä et al., 2008, s. 99-100.)

Palveluportaalien rinnalle on ilmestynyt erikoisportaaleja, joita kutsutaan myös

vertikaaliportaaleiksi. Ne keskittyvät tiettyihin käyttäjiä kiinnostaviin aihealuei-

siin, joita voivat olla esim. harrastukset, sijoittaminen tai elämäntilanteisiin liitty-

vät, kuten vauvat.  Pelkkien Internet-portaalien rinnalle on ilmestynyt ns. moni-

kanavaportaaleja, joiden sisällöt eivät ole sidottuja tiettyihin päätelaitteisiin. En-

simmäisinä tulivat matkapuhelimille tarjotut sisältöpalvelut, kuten uutiset, viihde-

palvelut,  soittoäänet  ja  pelit.  Palvelujen  käyttöä  ei  ole  rajoitettu  päätelaitetyypin

mukaan, vaan tietokoneen selaimen lisäksi sisältöä voidaan lukea matkapuheli-

mella ja muilla mobiililaitteilla. (Tinnilä et al., 2008, s. 101.)
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Portaali voi sijaita Internetin lisäksi missä tahansa verkossa, kuten extranetissä ja

intranetissä. Extra- ja intranettejä kutsutaan yhteiseltä nimeltä myös yritysportaa-

leiksi. Sen lisäksi, että yritysportaali on työkalu yritykselle itselleen, se tarjoaa

myös yrityksen sidosryhmille räätälöidyn näkymän tarvittavaan ajankohtaiseen

tietoon. Yritysportaalien keskeisenä tehtävänä on käytössä olevien toimintojen

yhdistäminen yhden näkymän alle. Yritysportaalit eroavat tavallisista Internetpor-

taaleista siinä, että ne keskittyvät yrityksen liiketoiminnan tukemiseen ja kehittä-

miseen. Tinnilä et al. (2008, s. 101) mukaan varsinaista ansaintamallia ei yri-

tysportaaleilla ole, vaan arvo perustuu liiketoiminnan tehostamiseen ja sen avulla

saavutettaviin säästöihin. Kuvassa 6 on kuvattu tiedonkulkua erilaisita

tietolähteistä portaalin kautta eri tietoverkkoihin ja asiakkaiden käytössä oleviin

päätelaitteisiin. Tiedonkulku on kaksisuuntaista eli se voi kulkea myös asiakkaan

suunnasta portaaliin päin. (Tinnilä et al., 2008, s. 101.)

Kuva 6. Tiedonkulku portaalien kautta päätelaitteiden ja tietolähteiden välil-
lä. (Tinnilä et al., 2008, s. 102, mukaillen)

3.1.1 Portaalien palvelukonsepti

Merkittävin palveluryhmä useille Internet-portaaleille on sisältöpalvelut. Internet

mahdollistaa tehokkaan tiedon jakamisen ja hyödyntämisen. Koska useimmat por-

taalit eivät tuota itse sisältöään, tulee merkittävä osa sisällöstä siihen erikoistuneil-
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ta tuottajilta. Sisältö voidaan julkaista sellaisenaan, jolloin sen hankinta on auto-

matisoitu tai se muokataan ensin oman toimituksen voimin ennen julkaisua. Sisäl-

töpalvelut on monesti jaoteltu kokonaisuuksiin, joita voivat olla uutiset, urheilu,

matkailu ja niin edelleen. Hakupalvelut ovat oleellinen osa yleisportaalien palve-

lutarjontaa ja se on perinteisin palvelumuoto. Ne toimivat joko portaalin sisäisen

tiedon haussa tai koko Internettiä koskevan tiedon haussa. Yleisportaalien haku-

palvelut ovat yleensä kolmannen osapuolen tarjoamia, jolloin hakupalvelu hoide-

taan linkin välityksellä. Tämä johtuu siitä, että hakuihin erikoistuneilla yrityksillä,

kuten Google, on isot tietokannat, joista haku suoritetaan ja sellaisen ylläpitämi-

nen ei portaalin ylläpitäjälle ole järkevää.

Mobiilipalvelut ovat muodostuneet Internet-portaaleille merkittäväksi ”sisääheit-

topalveluksi”, koska niiden tarjoaminen on yksinkertaista ja käyttäjämäärät ovat

valtavia. Alun perin palvelut sisälsivät vain soittoääniä ja logoja, mutta teknologi-

nen kehittyminen on mahdollistanut palveluntarjonnan laajentamisen. Liikkuvan

kuvan eli multimediapalvelujen tarjoaminen on nykypäivää. Mobiilipalvelujen

tarjoamisen yksinkertaisuus on johtanut siihen, että useimmat portaalit tarjoavat

niitä ja niiden merkitys ansaintakeinona on vähentynyt. Mobiilipalvelut ovat

yleensä ilmaisia ja niiden toivotaan ohjaavat klikkaamaan portaalin muita osia ja

palveluita, jolloin sivustojen mainosarvo mainostajien silmissä kasvaa. (Tinnilä et

al., 2008, s. 102-103.)

3.1.2 Portaalien ansaintamallit

Mainostilan myyminen on merkittävin tulonlähde useimmille portaaleille, tosin

mainostulojen kasvu ei ole ollut odotusten mukainen. Mainoksista yleisimpiä ovat

sivustoille sijoitettavat bannerit eli mainospalkit. Muita mainostusmuotoja ovat

ponnahdusikkunat ja tuotesijoittelu. Ponnahdusikkunoita käytetään nykyään mel-

ko vähän yleisportaaleissa, koska halutaan välttää asiakkaan ärsyyntymistä ja nii-

den hinta on banneria korkeampi. Toisaalta käyttäjä myös pystyy estämään selai-

men ominaisuuksissa ponnahdusikkunoiden ilmestymisen. (Tinnilä et al., 2008, s.

103.)
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Yksi ansaintamalli on sisällön myyminen. Alkuperäinen suunnitelma portaaleilla

oli siirtyä ainakin osittain maksulliseksi, mutta se ei ole kuitenkaan tapahtunut

odotetulla tavalla. Esimerkkejä sellaista portaaleista, jotka ovat muuttaneet sisäl-

tönsä maksulliseksi ja säilyttäneet kävijämäärät ennallaan on kovin vähän. Tällai-

set portaalit ovat erikoisportaaleja, joilla on tarkkaan valittu aineisto, joka tuottaa

käyttäjälleen merkittävästi lisäarvoa. Esimerkkinä tällaisesta on Kauppalehden

online-versio, jonka kävijämäärät ovat pysyneet suurin piirtein samana, vaikka osa

sisällöstä ja palveluista on muutettu maksulliseksi. (Tinnilä et al., 2008, s. 103.)

Asiakassuhteesta veloittaminen on ansaintamalli, jossa portaali veloittaa jäsen- tai

rekisteröitymismaksuja asiakkailtaan. Tämä ansaintamalli on useimmiten hanka-

laa,  samoin  kuin  pelkästä  sisällöstä  veloittaminen,  koska  käyttäjät  ovat  vain  har-

voin halukkaita maksamaan sisällöstä. Yleensä yleisportaalien sisällön voi saada

jostain palvelusta kuitenkin ilmaiseksi. Monet sivustot tarjoavat ns. maksutonta

tutustumisaikaa tai osa palveluista on ilmaista tutustumisjakson ajan, jonka jäl-

keen täyden hyödyn saaminen sivustosta alkaa maksaa. (Tinnilä et al., 2008, s.

104.)

Yksi ansaintamalli on sisällön tuottamisen sponsoroinnista saatavat tulot ja tuki.

Varhaisin sponsoroinnin muoto on linkkisponsorointi, jossa sponsoroiva yritys

maksaa hakukoneen ylläpitäjälle, jotta kyseisen yrityksen linkki näkyisi hakutu-

loksessa ensimmäisten joukossa tietyillä avainsanoilla haettaessa. Syvempää

sponsorointia edustaa sisällön sponsorointi, jossa yritys osallistuu sisällön tuotta-

miseen tarjoamalla esimerkiksi uutisia ja muuta tietosisältöä. Aihekokonaisuuk-

sien sponsoroinnissa voi olla mukana useampia yrityksiä. Nämä aihekokonaisuu-

det  voivat  käsitellä  esimerkiksi  autoja,  taloutta  tai  voivat  olla  suunnattu  koh-

deyleisölle kuten nuorille. Esimerkkinä tällaisesta sivustosta on Microsoftin suo-

menkielinen portaali, fi.MSN.com, jolla ei juuri ole omaa sisällön tuotantoa, vaan

se tulee ulkopuolisilta tarjoajilta. (Tinnilä et al., 2008, s. 96, s. 104.)

Portaalit voivat kerätä käyttäjätietoja ja käyttää niitä omiin tarkoituksiin tai myydä

asiakasprofiileja sekä asiakaskategorioiden profiileja. Yrityksille kiinnostavia ovat

Internet-profiilit, jotka poikkeavat tavallisiin demografioihin eli ikään, sukupuo-
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leen, koulutus tasoon jne. perustuvista käyttäjäprofiileista, joilla on käyttöä mark-

kinoinnissa. Tietojen kerääminen tapahtuu kyselylomakkeilla, evästeiden (cookie)

avulla tai sisäänkirjautumisen jälkeisten liikkeiden perusteella. EU-lainsäädäntö

tosin rajoittaa tehokkaasti kuluttajatietojen keräämistä, hyödyntämistä ja myyntiä

kolmannelle osapuolelle. (Tinnilä et al., 2008, s. 104-105.)

Portaali voi toimia elektronisena kauppiaana tai kaupan välittäjänä, jolloin ansain-

ta perustuu näiden liiketoimintamallien ansaintalogiikoihin. Kaupankäynnin ohel-

la on mahdollista harjoittaa verkosto- tai yhteismarkkinointia, jolloin siihen osal-

listuvat muut yritykset maksavat osansa kuluista ja lisämaksua tuotemerkin luo-

masta markkinatakauksesta eli takaava yritys takaa siihen liittyvät tuotteet ja pal-

velut. Se ei ole pelkästään juridinen takuu, vaan käyttäjien käsitykset tuotteen ja

palveluiden luotettavuudesta. Markkinatakaajan avulla tuntematon merkki voi

saada markkinauskottavuutta itselleen. (Tinnilä et al., 2008, s. 105.)

3.2 Mikä extranet on?

Vlosky & Fontenot (2000, s. 439) mukaan kunnia extranet nimen keksimisestä

kuuluu Ethernetin keksijälle Bob Metcalfille. Heidän mielestään extranetin määri-

telmä on hieman epäselvä, mutta yleisesti hyväksytty määritelmä tuntuu olevan

”verkko, joka yhdistää liikekumppanit Internetin avulla”. Tinnilä et al. (2008, s.

101) mukaan extranet on yritysportaali eli työkalu, joka tarjoaa yritykselle ja sen

sidosryhmille yhteisen näkymän tarpeelliseen tietoon. Kun Vlosky & Fontenot

(1999, s. 33) aloittivat tutkimusta extranetin käytöstä yrityksissä 1990-luvun lo-

pulla, he huomasivat, että aiemmat tutkimukset olivat harvinaisia. He päättivät

aloittaa pilottitutkimuksen aiheesta lähettämällä 65: een tietämäänsä extranettiä

käyttävään yritykseen kirjekyselyn. Vastauksia saatiin 30 prosentista yrityksiä.

Kaikki yritykset kokivat hyötyvänsä extranetistä. Erityisesti sähköinen tiedonvaih-

to standardisoidussa muodossa koettiin siihen aikaan hyödylliseksi. Suurimpana

huolenaiheena olivat tietoturva ja tiedonsaannin nopeus sekä se, että onko oikea-

aikaista tietoteknistä tukea saatavilla. Tutkimuksessa selvisi, että ne tekijät, jotka

vaikuttavat myyjän ja ostajan välisiin suhteisiin pätevät myös extranettiin: luotta-

mus, sitoutuminen, tiedonvaihto, vaihtoehtoisten palvelutoimittajien houkutus
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sekä kustannukset toimittajan vaihtumisesta. Kasvu ostoissa ja myynnissä miellet-

tiin merkittävästi suuremmaksi extranettiä hyödyntävillä yrityksillä kuin ei extra-

nettiä hyödyntävien keskuudessa.

Extranetin hyödyiksi katsottiin, että varaston kiertonopeus parani ja myyntimargi-

naalit olivat keskimääräistä korkeammat. Myös parempi laatu ja vähentynyt vali-

tusten määrä sekä extranet-suhteiden ylläpitokustannukset nähtiin parannuksina.

Tuon tutkimuksen valossa ei tosin pystytty todentamaan johtuiko extranetin erin-

omaisuus extranetistä itsestään vai siitä, että yritykset olivat avanneet extranet

yhteydet niille asiakkaille, jotka olivat muutenkin heidän parhaita asiakkaitaan.

(Vlosky & Fontenot, 1999, s. 33-35.)

Lee-Kelley et al. (2004, s. 78-79) toteaa tutkimuksessaan, että yritysten välisessä

yhteistyössä ja suhdetoiminnassa tärkein komponentti on palvelu. Extranettitekno-

logia on erityisesti sopiva juuri tämänlaiseen yhteistyöhön ja yritykset jotka käyt-

tävät extranettiä tarjoavat parempaa asiakaspalvelua kuin ne jotka eivät käytä.

Yritykset ovat alkaneet käyttää extranettiä ei pelkästään kulujen pienentämiseen ja

toimintojen nopeuttamiseen, vaan myös solmiakseen parempia suhteita asiakkai-

siin, toimittajiin ja kumppaneihin.

Vlosky et al. (2000, s. 453) listaavat ensisijaiset vahvuudet joita yritys saa panos-

taessaan extranettiin:

· tiedon ja datan jakaminen

· operatiivisten kulujen pieneneminen

· ajan ja resurssien säästö

· asiakaspalvelun parantuminen

· parantuneet suhteet muiden toimitusketjussa toimijoiden kanssa

Näiden etujen ymmärtäminen on yrityksille iso tehtävä tässä sähköisen liiketoi-

minnan maailmassa. Yritysten tulee nähdä itsestäänselvyyksien tuolle puolen ja

ymmärtää mahdollisuudet, jotka extranetit voivat tuoda. Tämä ”out of the box”-

ajattelu on vielä ongelma. Yritykset näkevät kyllä kokonaisvaltaisemmat ja suora-
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viivaisemmat edut mitä Internet voi tuoda markkinointisuunnittelulle, myynnille

ja ostoille, mutta se mitä ei nähdä on tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS: CASE VALMET AUTOMA-

TION OY

Tässä neljännessä luvussa esitellä tutkimuksen kohde eli case-yritys sekä kuvataan

portaalin tilaa ensimmäisen tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Luvussa esitellään

myös tutkimusmenetelmät sekä -kysymykset ja kerrotaan tutkimusaineiston han-

kinnasta.

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäi-

nen vaihe suoritettiin loppuvuodesta 2013 lähettämällä kyselyt portaali-tunnukset

omaaville asiakkaille sähköpostin välityksellä, sekä silloisen Metso Automation

Oy:n henkilökunnasta valituille asiakastyytyväisyydestä vastaaville asiakaspalve-

lu-päälliköille.

Vuonna 2014 Metso Automation Oy asetettiin myyntiin, jolloin myös asia-

kasportaalin kehittäminen pysähtyi. Uuden omistajan eli Valmetin myötä portaa-

lin kehitys alkoi uudelleen ja uusi portaalisovellus otettiin käyttöön syksyllä 2016.

Tutkimuksen toinen empiirinen vaihe suoritettiin tammi-maaliskuussa 2017 tee-

mahaastatteluina. Haastateltavat valikoitiin marras-joulukuussa 2016 tilastoidun

sisäänkirjautumisaktiivisuuden perusteella.

4.1 Case-organisaatio

Valmet  Automation  Oy  (ent.  Metso  Automation  Oy)  on  osa  Valmet-konsernia.

Konsernin syntyhistoria johtaa juurensa Helsingin edustalla sijaitsevan Viaporin

eli Suomenlinnan telakalle 1750-luvulle. 1900-luvun alussa telakka päätyi valtion

omistukseen ja tuli osaksi Valmet yhtiötä.  (valmet.com, Valmet in brief/ history

2015.) Valmet ja Rauma fuusioituivat 1999, jolloin syntyi Metso-konserni. Val-

met oli paperi- ja kartonkikoneiden valmistaja, kun taas Rauma oli keskittynyt

kuituteknologiaan, kiven murskaukseen sekä virtauksen säätöratkaisuihin. Metso-

konsernin aikaa kesti vuoteen 2013. Tuona aikana merkittävimmät yritysostot

olivat Beloit Technology, joka oli paperikoneteknologian valmistaja sekä Kvaer-

ner pulping ja Kvaerner Power, joiden myötä Metso sai teollisuuden soodakattila-

valmistuksen sekä voimalaitoskattilavalmistuksen tuotevalikoimaansa. Vuonna
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2013 Metso jakautui kahtia. Sellu-, paperi-ja voimalaitosliiketoiminnat, joka otti

uudelleen nimekseen Valmet sekä Metso, johon jäivät kaivos- ja murskauslaittei-

den valmistus, teollisuusventtiilit sekä prosessiautomaatiojärjestelmät eli Metso

Automation Oy. Metso päätti myydä prosessiautomaatiojärjestelmäliiketoiminnan

ja ostajaksi valikoitui Valmet konserni vuonna 2015. Näin Metso Automation Oy:

stä tuli Valmet Automation Oy. (metso.com, Our history at a glance 2016.)

Tämän  tutkimuksen  taustalla  on  Valmet  Automation  Oy:n  suunnitelmat  oman

asiakasportaalinsa palvelujen kehittämisestä vastaamaan nykypäivän vaatimuksia

ja odotuksia. Nykyisestä extranet sivustosta käytetään Valmetissa nimitystä asia-

kasportaali, jota myös tässä työssä käytetään. Ensimmäisen version asiakasportaa-

li ei ollut riittävän nykyaikainen eikä tuottanut lisäarvoa asiakkaille. Se ei myös-

kään palvellut tarpeeksi hyvin palvelun tarjoajaakaan. Tutkimus suoritettiin kah-

tena erillisenä vaiheena. Ensin tehtiin kyselytutkimus, jonka tuloksia hyödynnet-

tiin uuden portaalin kehittämisessä. Sen jälkeen haastattelututkimus, jolla uudesta

portaalista pyrittiin löytämään kehityskohteita Valmet Automation Oy:n ja sen

asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen. Metson ja Valmetin välinen automaa-

tioliiketoiminnan kauppa ajoittui kahden tutkimuksen väliin eli kyselytutkimus on

tehty Metso Automation Oy:n portaaliaikakaudella ja haastattelututkimuksen ai-

kana yhtiö oli jo Valmet Automation Oy. Tästä johtuen portaalin nykytilasta ker-

tovissa kuvissa näkyy nimenä Metso.

4.2 Asiakasportaalin tila kyselytutkimuksen aikana

Asiakasportaali oli toteutettu IBM Notes ympäristössä. Alun perin Notesin julkai-

si Lotus Development Corporation jo vuonna 1989. IBM osti Lotuksen vuonna

1995 ja jatkoi ohjelmiston kehitystä.

Valmetin käytössä Notes-tietokannat ja sähköposti ovat olleet 90-luvulta asti.

2000-luvun alussa otettiin käyttöön asiakasportaalit, joka tarkoittaa sitä, että asi-

akkailla on pääsy Valmetin palvelimella olevaan heille varattuun tietokantaansa.

Yhteys on toteutettu niin, että asiakas avaa internet selaimessaan yhteyden osoit-

teeseen portal.valmet.com ja kirjautuu sisään, jonka jälkeen avautuu aloitusnäky-

mä (kuva 7). Yhteys käyttää salattuna HTTPS-protokollaa eli se ei ole julkisen
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internetin puolella. Portaaleita on avattu yli 200:lla teollisuuslaitokselle sellu- ja

paperitehtailla, voimalaitoksilla ja muussa teollisuudessa. Korkeakouluilla ja

muilla yhteistyökumppaneilla kuten esim. suunnittelutoimistoilla on myös portaa-

liyhteyksiä.

Kuva 7.  Valmet (ent. Metso) Portaalin aloitussivu

Aloitussivulla on osio viimeisimmille uutisille sekä vaihtuvaa tietoa esimerkiksi

koulutuksista. Vasemmalla on valikko, jonka päätasolta voi valita asiakaspalve-

lun, manuaalit, varaosat, tuotetuen, artikkelit sekä asiakaskoulutuksen. Valmetin

henkilöt laittavat muun muassa huolto- ja asiakaskäyntiraportit Notes-

tietokantaan, jolloin ne ovat hetken päästä asiakkaan nähtävissä portaalista rapor-

tit-hakemistossa. Alaotsikot luodaan esimerkiksi osastoittain tai osaprosessien

mukaan (Liite 1. kuva 1.1). Yhteydenotot hakemistosta voi tehdä työ- tai varaosa-

tilauksia, kysyä neuvoa tai antaa palautetta (Liite1. kuva 1.2). Perustiedot valikos-

ta asiakas voi katsoa automaatiojärjestelmien/laitteiden asennuskantakuvaukset

(Liite 1. kuva 1.3) sekä seuranta ja suunnitteluosiossa järjestelmien elinkaareen

liittyvät asiat. Asiakaspalveluhinnastot löytyvät omasta hakemistostaan.
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Manuaalit osiosta löytyvät laitteiden ylläpidon ja huollon tekniset ohjeet sekä oh-

jelmointiin liittyvät käsikirjat. Siellä on myös TechNotes-palsta, jonne julkaistaan

tiedotteita ja neuvoja syvällisempää tietoa tarvitseville. Varaosat-osiossa voi ha-

kea automaatiojärjestelmän varaosien tietoja sekä kuvia. Tuotetukihakemistosta

ohjautuu Valmetin englannin kielisille internetsivulle, jossa esitellään venttiilejä.

Artikkelit kansiossa on teollisuuden prosesseihin liittyviä artikkeleita, joita on

julkaistu Valmetin Automation Magazine-lehdessä vuosien varrella. Asiakaskou-

lutushakemisto vie Valmetin englannin kielisten internet-sivujen Customer Trai-

ning-osioon. Vasemmassa reunassa on vielä linkkihakemisto, josta pääsee Valme-

tin eri divisioonien internet-sivustoille. Ylävalikosta löytyy Valmetin yhteyshenki-

löiden tiedot, tietoja Valmet konsernista sekä ohjeita Portaalin käyttöön liittyen.

4.3 Asiakasportaalin tila teemahaastattelun aikana

Uuden portaalin toimittajaksi valikoitui Tamperelainen M-Files Oy. Valmet käyt-

tää tietokannasta nimitystä eSuite. Lotus Notes-portaalien siirtäminen M-Files-

ympäristöön alkoi muutamaa aiemmin asennettua pilottikohdetta lukuun ottamatta

vuoden 2016 aikana porrastaen niin, että osa asiakkaista siirrettiin 2017 alkupuo-

lella. Liitteen 1 kuvassa 1.4 on näkymä sisäänkirjautumisnäkymästä. Sisäänkirjau-

tumista varten pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jos salasana on unohtunut,

voi uuden tilata oikeassa alakulmassa olevasta linkistä. Kuvassa 8. on sisäänkir-

jautumisen jälkeinen näkymä. Vasemmalla harmaalla pohjalla on valmiita valin-

tapainikkeita ja sinne voidaan tallettaa omista näkymistä talletettuja painikkeita.

Valkoisella pohjalla on sinisiä kansioita eri osa-alueiden dokumentteja varten.

Sivun ylälaidassa on hakukenttä merkkijonolla hakua varten. Haku löytää myös

kansioiden sisällä olevien dokumenttien sisällöstä tuloksia. Oikeassa reunassa

pystypalkissa on välilehdet metatiedoille ja dokumentin esikatselulle. Metatieto

on ”tietoa tiedosta” eli tässä tapauksessa laatijan tiedot, päivämäärä, lyhyt kuvaus,

tehtaan osajärjestelmä ja niin edelleen. Valmetin logoa klikkaamalla pääsee aina

takaisin aloitusnäkymään (Kuva 8).  Liitteen 1 kuvissa 1.5 ja 1.6 on näkymät, mi-

ten Valmetille voi lähettää palvelupyynnön. Kuvassa 1.7 on näkymä järjestelmä-

kaaviot kansioon ja sen metatietokorttiin. Kansioita ja dokumentteja voi hakea

kirjoittamalla hakusanan kenttään. Liitteessä 1. kuvassa 1.8 on esimerkiksi haettu
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merkkijonolla ”ValmetDNA*”, jolloin haku löytää kaikki kansiot ja dokumentit,

jos niissä tai niiden sisällössä on ValmetDNA-alkuinen merkkijono. Kuvassa on

avattuna Valmet DNA elinkaarisuunnitelmakansio, josta myös esikatselunäkymä

itse sisältöön.

Kuva 8. Uuden portaalin aloitusnäkymä sisäänkirjautumisen jälkeen

4.4 Tutkimusaineiston kerääminen

4.4.1 Kyselyn toteutus

Asiakkaiden joukosta henkilöt, joille kyselyt lähetettiin, valittiin sillä perusteella,

että he olivat suomenkielisiä, kaikilla oli käyttäjätunnus portaaliin sekä he edusti-

vat mahdollisimman kattavasti erilaisia teollisuuden aloja. Valmetin henkilökun-

nan osalta valintaperusteena oli se, että kyseinen henkilö työskentelee päätoimi-

sesti asiakasrajapinnassa. Tähän kyselyyn osallistuneet Valmetin henkilöt olivat

myös vastuussa asiakastyytyväisyydestä.  Tutkimukseen valittujen henkilöiden
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sukupuolella, iällä eikä koulutustaustalla katsottu olevan tutkimuksen kannalta

merkitystä.

Kyselytutkimus suoritettiin kahdessa osassa syksyllä 2013. Asiakkaille kohdiste-

tut kysymykset olivat erilaisia kuin yhtiön omille henkilöille lähetetyt kysymyk-

set. Kyselyn suorittamiseen käytettiin sähköpostia. Vastaukset koottiin sähköpos-

teista liitteissä 1 ja 2 esitettyihin taulukoihin. Asiakkaille kohdistettuja kyselyjä

lähetettiin 641 kappaletta. Käytetyt kysymykset olivat:

1) Käytätkö säännöllisesti Valmetin portaalia?

2) Oletko tyytyväinen portaalin palveluihin?

3) Mitä palveluja portaaliin tulisi lisätä tai poistaa?

4) Minkälainen käyttöliittymän tulisi olla?

5) Muita kehitysideoita?

Yhtiön omille asiakasrajapinnassa työskenteleville henkilöille kysymyksiä lähetet-

tiin 13 kappaletta. Käytetyt kysymykset olivat:

1) Ovatko asiakkaasi tyytyväisiä portaalin palveluihin?

2) Oletko tyytyväinen portaalin palveluihin?

3) Mitä palveluja portaaliin tulisi lisätä tai poistaa?

4) Pitäisikö portaalin käyttö olla ilmaista/ maksullista vai sekä että eli

esim. ilmainen taso/ maksullinen ns. Premium-taso?

5) Muita kehitysideoita?

4.4.2 Teemahaastattelun toteutus

Haastateltavien joukkoon valittiin kaksi Valmetin asiakaspalvelun aluepäällikköä

ja kahdeksan asiakasyritysten edustajaa, joilla oli eniten sisäänkirjautumisia ajan-

jaksolla marraskuu 2016 - helmikuu 2017. Haastateltavilta kysyttiin ensin tutki-

mukseen osallistumishalukkuus puhelimitse, jonka jälkeen varattiin kalenterista

molemmille sopiva aika ja siitä lähetettiin etäyhteyspalaverikutsu. Haastateltaville

lähetettiin haastattelukysymykset kysymykset sähköpostilla etukäteen tutustumis-

ta varten. Haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2017 pikaviestinohjelmaa
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apuna käyttäen, jotta ympäri Suomea matkustamiselta vältyttiin. Haastattelut nau-

hoitettiin pikaviestiohjelman nauhoitusominaisuutta hyväksi käyttäen ja litteroitiin

analysointia varten. Haastateltaville kerrottiin, että haastattelut nauhoitetaan ja

käsitellään anonyymisti, koska tutkittavien henkilöllisyydellä eikä yrityksellä ole

tämän tutkimuksen kannalta merkitystä. Haastattelujen pituudet vaihtelivat 17

minuutin ja 60 minuutin välillä.

Haastattelukysymykset

1. Tausta
a. Minkälaisia kokemuksia sinulla on portaalista?
b. Mikä on roolisi portaalin suhteen?

2. Portaalin käyttöön liittyvät toiminnot
a. Mitä tietoja ja palveluja käytät portaalissa?
b. Kuvaile omia portaalin käyttöprosessejasi

3. Portaalin edut ja haitat
a. Minkälaista etua portaalin käyttö on tuonut toimintaasi?
b. Minkälaista haittaa portaalin käyttö on tuonut toimintaasi?

4. Portaalin ongelmakohdat
a. Mitä ongelmia liittyy portaalin käyttöön?
b. Mitä haluaisit muuttaa portaalissa?
c. Minkälaista tietoa haluaisit löytää portaalista?

5. Portaalin kehitystarpeet
a. Olisitko halukas maksamaan joistain lisäominaisuuksista?
b. Minkälaisia nämä ominaisuudet voisivat olla?
c. Muita kehitystoiveita?
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa esitellään sekä kyselytutkimuksen, että haastattelututkimuksen tu-

lokset sekä analysoidaan niitä.

5.1 Kyselytutkimuksen tulokset

5.1.1 Valmetin asiakkailta saadut vastaukset

Kyselyjä lähetettiin asiakkaille 641 kappaletta, joista vastauksia saatiin 108 kap-

paletta. Vastausprosentti oli siis 17. Kyselyn yhteenveto on kerätty alla olevaan

taulukkoon ja kaikki vastaukset liitteessä 2 olevaan taulukkoon.

Taulukko 2. Kyselytutkimuksen vastaukset asiakkailta

Kysymykset

Yhteenveto Käytätkö
säännöllisesti
Valmetin Por-
taalia?

Oletko
tyytyväi-
nen Por-
taalin
palvelui-
hin?

Mitä pal-
veluja
Portaaliin
tulisi lisätä
tai pois-
taa?

Minkä-
lainen
käyttö-
liittymä
tulisi
olla?

Muita
kehitys-
ideoita

Ei käytä portaa-
lia 91

Ei osaa sanoa 44 7 2 2
Käyttää portaa-
lia 17

Tyhjä 30 82 74 86
Tyytyväinen
portaaliin 24

Ei ole tyytyväi-
nen portaaliin 10

Kehitys-
ehdotuksia 19 32 20

Yhteensä vas-
tauksia 108 108 108 108 108

Kyselyyn vastanneista 84 % ei käytä säännöllisesti portaalia ja 16 % käyttää.

Heistä portaalin palveluihin oli tyytyväisiä 22 %, tyytymättömiä 9 %. Loput 69 %
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eivät halunneet ottaa sen tarkemmin asiaan kantaa. Parannusehdotuksia tuli kaik-

kiaan 71 kappaletta, joista 45 % liittyi käyttöliittymään.

Portaalin palvelujen osalta parannusehdotuksista tuli 19 kappaletta, joista nousivat

esille useat raportointiin liittyvät parannusehdotukset. Niiden avulla asiakas halu-

aisi parempaa seurantaa esimerkiksi huoltotyöhön. Samalla toivottiin kattavampaa

arkistoa kaikesta asiakkaan toimintaa tukevista asioista. Raportoinnin lisäksi ha-

luttiin tietoja yhteyshenkilöistä, dokumentaatiosta, sopimuksista ja kaupankäynnin

historiasta. Lisäksi haluttiin, että järjestelmä ilmoittaa sähköpostitse, mikäli uutta

aineistoa on ilmestynyt portaaliin. Myös hakutoimintojen tehokkuuden lisääminen

tuotiin esille tämän kysymyksen vastauksissa.

Käyttöliittymästä annettiin eniten parannusehdotuksia (45 % ehdotuksista). Asi-

akkaiden toiveena on web-käyttöliittymä (nykyinen käyttöliittymä), joka on no-

pea, helppo, selkeä ja looginen. Myös tämän kysymyksen vastauksissa tuodaan

esiin tehokkaammat hakutoiminnot. Lisäksi hakemistorakenteen selkeys, navi-

goinnin helppous ja tulevat ehdotuksissa esille. Käytön nopeus ja helppous, navi-

goinnin helpottaminen sekä hakutoimintojen tehostaminen korostuivat vastauksis-

sa.

Muita kehitysideoita tuli 20 kappaletta. Vastauksissa tuli ilmi parannusehdotuksia

käyttäjähallintaan ja tunnuksiin/salasanoihin liittyen. Muutamat käyttäjät eivät

olleet saaneet tietoa, että heille on luotu tunnukset järjestelmään. Myös kirjautu-

misen helpottamista toivottiin sekä salasanan vanhenemista tietoturvan paranta-

miseksi. Asiakaskohtaisten raporttien ja muun dokumentaation löytyminen portaa-

lista tulivat näissäkin kehitysehdotuksissa esille. Lisäksi toivottiin varaosiin liitty-

vän saldotiedon saatavuutta portaaliin.

Kyselyn vastauksien perusteella voidaan olettaa, että asiakkaiden mielestä portaa-

lin käyttö ei ole kiinnostavaa eikä sitä koeta sellaiseksi työvälineeksi, jonka avulla

saisi hyötyä omalle toiminnalleen. Valtaosan, 84 %:n kohdalla kiinnostus loppui

jo alkuvaiheessa, joko sisällön puutteellisuuksien, käytön vaikeuden tai muiden

syiden johdosta. Vastauksissa tuli selkeästi esille että, sisällön ja toiminnallisuu-

den osalta portaalissa on runsaasti kehitettävää. Nopeus ja helppous yhdistettynä
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tehokkaisiin hakutoimintoihin ja navigoinnin helppouteen olivat selkeitä toiveita

asiakkailta.

5.1.2 Valmetin henkilökunnalta saadut vastaukset

Kyselyjä lähetettiin 13 kappaletta ja vastauksia saatiin 8 kappaletta. Vastauspro-

sentti oli siis 62. Kyselyn yhteenveto on kerätty alla olevaan taulukkoon ja kaikki

vastaukset liitteessä 3 olevaan taulukkoon.

Taulukko 3. Kyselytutkimuksen vastaukset Valmetin henkilökunnalta

Kysymykset

Yhteenveto Ovatko
asiakkaasi
tyyty-
väisiä
portaalin
palve-
luihin?

Oletko
tyyty-
väinen
portaalin
palve-
luihin?

Mitä palve-
luja portaa-
liin tulisi
lisätä tai
poistaa?

Pitäisikö portaalin
käyttö olla ilmais-
ta/ maksullista vai
sekä että eli esim.
ilmainen taso/
maksullinen ns.
Premium-taso?

Muita
kehitys-
ideoita

Asiakas ei
ole tyyty-
väinen 7

Asiakas on
tyytyväinen 1

Itse tyytyväi-
nen portaaliin 0

Itse ei tyyty-
väinen por-
taaliin 8

Tyhjä 1 3
Kehitys-
ehdotuksia 7 8 5

Yhteensä
vastauksia 8 8 8 8 8
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Valmetin henkilökuntaan kuuluvista vastaajista 88 % oli sitä mieltä, että heidän

asiakkaansa eivät ole tyytyväisiä portaalin palveluihin. Kaksitoista prosenttia oli

kuitenkin sitä mieltä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä portaaliin. Kaikki Valmetin

vastaajista olivat tyytymättömiä portaalin palveluihin.

Uusia kehitysideoita kirjattiin kaksikymmentä kappaletta. Mobiilikäytön mahdol-

listavat ominaisuudet haluttaisiin mukaan ja raportointia tulisi kehittää monipuoli-

semmaksi. Erikseen tilattujen ja sopimustöiden hallintaan toivottiin parannusta

sekä dokumentoinnin hallintaan liittyviä asioita. Erittäin tärkeäksi kehityksehdo-

tukseksi koettiin vuorovaikutuksen eli interaktiivisuuden lisääminen asiakkaiden

kanssa. Interaktiivisuuden avulla voitaisiin löytää ratkaisuja, joilla muodostetaan

asiakasyritykselle lisäarvoa. Vastaajat olivat melkoisen yksimielisiä portaalin käy-

tön mahdollisesta maksullisuudesta. Pääsääntöisesti mielipide oli, että perustoi-

minnot kuuluvat osana palvelusopimukseen ja niiden kuuluu olla ilmaisia. Lisä-

ominaisuudet ja muut lisäpalvelut voisivat mahdollisesti olla hinnoiteltavissa

maksullisiksi.

Viimeisen kysymyksen vastauksissa tuli korostuneesti esille portaalissa käytettä-

vän teknologian vanhanaikaisuus. Vastauksissa haluttiin mobiiliratkaisuja, jotka

eivät vaadi ohjelmistojen asennuksia. Palvelut tulisi olla saatavilla, milloin vaan

teknologisesta alustasta riippumatta. Vastauksista ilmeni myös se, että nykyisestä

sosiaalisen median maailmasta voisi ottaa oppia ja näin mahdollistaa parempi

vuorovaikutuksen syntyminen.

5.2 Haastattelututkimuksen tulokset

Kun taustatietoja kartoitettaessa kysyttiin kokemuksista portaalin käytössä, niin

kymmenestä haastatellusta kuudella oli vasta vähän kokemuksia. Jonkun kohdalla

portaali toimi nopeasti ja toinen ei taas aina päässyt sisään koko sovellukseen.

Käyttäjien roolit olivat pääsääntöisesti tiedon hakuun ja toimittajan seurantaan

liittyviä, kuten palvelusopimuksien ja kehityssopimuksien seurantaa. Toinen haas-

tatelluista Valmetin henkilöistä oli mukana myös portaalin kehitystiimissä. Uuden

portaalisovelluksen käyttöönotosta on sen verran vähän aikaa, että sitä kuvaa

erään haastateltavan lausuma:
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”No lähinnä mä oon tässä vaiheessa käyny kattomassa että mitä sieltä löy-

tyy…tutustumismielessä”

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin portaalin palvelujen käytöstä ja minkälaisia

käyttöprosesseja haastatelluilla on. Pääsääntöisesti kaikki haastatellut asiakkaan

edustajat hakevat portaalista raportteja, jotka voivat olla huoltoihin, projekteihin,

laskutettaviin asioihin sekä päivystykseen liittyviä. Erilaisia automaatiojärjestel-

mään liittyviä dokumentteja, kuten järjestelmäkaavioita, elinkaarenhallintaan liit-

tyviä dokumentteja sekä lisenssitietoja käytetään säännöllisesti. Huoltopyyntöjen

lähetystä Valmetille piti eräs haastatelluista tärkeänä:

” …ja sitte on tota noita huoltopyyntöjähän mä oon joitakin teheny vähän

niinku mallin vuoksi…mun mielestä se hyvä ominaisuus…se ois hyvä, että

ne kaikki tehtäis täältä, ne jää paremmin historiaan…”

Kaksi haastatelluista kertoi käyttävänsä hakusanahakuja ja yksi taas ei ollut vielä

kokeillut hakua. Enemmistö käyttää portaalia kansionäkymiä hyväksi käyttäen.

Valmetin haastatellut käyttävät portaalia työmääräimien tekoon ja niiden seuran-

taan. Asiakaskohtaiseen raportointiin ja tiedonhakuun sitä käytetään osana työru-

tiinia sekä resurssien työkuorman seurantaan. Tällä hetkellä työllistää myös van-

hasta portaalista massana siirrettyjen dokumenttien luokittelujen tarkastus ja kor-

jailu. Kaikilla haastatelluilla oli käytössään tietokoneella käytettävä työpöytäver-

sio eli selainversio. Yksi asiakkaan edustajista käytti myös mobiili-versiota ja yksi

ei ollut saanut sitä toimimaan älypuhelimen sovelluksella. Valmet-laisilla on myös

mobiiliversio käytössä, mutta sitä ei koettu kovin käytännölliseksi verrattuna tie-

tokoneversioon.

Kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin minkälaista etua ja haittaa portaalin

käyttäminen on toimintaan tuonut. Puolet haastatelluista asiakkaiden edustajista

piti hyvänä asiana sitä, että uusin ja ajantasainen tieto on nopeasti saatavilla. Kak-

si haastatelluista piti mobiililaitteilla käyttöä erittäin hyödyllisenä varsinkin sil-

loin, kun ollaan kenttäolosuhteissa tai sähkötiloissa, joissa ei ole tietokonepäättei-

tä. Näissä tilanteissa oli mobiililaitteilla haettu portaalista teknisiä käyttöohjeita ja
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yksittäisten laitteiden tietoa. Käyttöohjeiden löytäminen tuntui olevan tärkeää yli-

päänsä käytettävästä laitteesta riippumatta. Portaalista on hyötyä automaatiojärjes-

telmän ylläpidossa ja elinkaaren seuraamisessa sekä ongelmien ratkaisussa. Tieto

on heti saatavilla, niin ei tarvitse soittaa Valmetin asiakaspalvelijalle kysyäkseen

sitä. Tilattujen töiden seuranta, sekä niiden hyväksyntä on helppoa portaalin avul-

la ja niistä jää historia talteen yhteen paikkaan. Valmetin edustajille hyötynä on

se, että kaikista työtilauksista aukeaa automaattisesti raportointipohja portaaliin,

niin raportoiminen ei pääse unohtumaan. Myös se on etu, että yhdestä näkymästä

pääsee kaikkien asiakkaiden tietoihin. Varsinaista konkreettista haittaa ei kukaan

haastatelluista kokenut portaalin käyttämisen suhteen, jos ei salasanan muistamis-

ta pidetä sellaisena. Toisaalta unohtuneen salasanan tilaamista pidettiin helppona.

Eräs haastatelluista piti sitä hyvänä, että kaikki ajantasainen tieto on saatavilla

mutta harmittavasti niihin ei voi viitata, kun kaikilla ei ole pääsyä portaaliin:

”…kun me suunnittelijoitten kanssa vaihdetaan tietoa, niin en voi viitata

niinku sinne porttaaliin että käyppä kattomassa tuolta tai tuolta, koska

heilä ei oo käyttäjätunnuksia…”

Neljännessä kohdassa kysyttiin mitä ongelmia liittyy portaalin käyttöön ja mitä

haastatellut haluaisivat muuttaa portaalissa sekä minkälaista tietoa he haluaisivat

löytää. Kolme kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että hakusanalla hakiessa

tulee ongelma, jos ei muista tiedoston nimeä ja toisaalta nimeyskäytäntö ei ole

standardi, niin hakutuloksia tulee valtavasti.

” …nyt kun miä tein sen tosiaan noilla hakutoiminnoilla, mikä on toimiva

kyllä mutta nin se ei sitte…sit se jää niinku vähän empätiiän kanssa, että

no… emmä tiiä, että eiks mun haku vaan tuottanu tulosta vai…vai mikä

siinä oikein on, kun ne nimeykset ei oo välttämättä täysin vakioita vaan

ihmisethän sinne…dokumenttejahan voijaan nimetä monella tavalla…”

Kuusi haastateltua oli sitä mieltä, että portaalissa on tyhjiä eli ”turhia” kansioita,

joiden ei pitäisi näkyä silloin kun niissä ei ole sisältöä. Kahden vastaajan mielestä

kansiorakenteet ovat epäselviä eivätkä ole ajan tasalla. Jollakin vastaajista jotkut

kansiot toimivat ja toiset ei ja eräs vastaajista ei päässyt tietyistä kansioista pois
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muuten kuin painamalla ”Home” tai ”Valmet”-näppäintä, joilla pääsee aloitus

näkymään. Kolmen vastaajan mielestä portaali sekä kansiot aukeavat hitaasti ja

kuten yksi haastatelluista asian ilmaisi:

”…aukeaa hitaasti ja kun ei tiedä mieltä sieltä löytyy niin kannattaako

jäädä odottelemaan…”

Osalle yrityksistä ei vielä ollut järjestetty portaalista koulutusta, niin ihmiset eivät

ottaneet sitä käyttöön, kun perehdytys puuttuu. Kolmen haastatellun mielestä

käyttöliittymää ei ole suunniteltu tarpeeksi asiakaslähtöiseksi ja yhden mielestä

portaali on hyvä alusta, mutta käyttöliittymä on huono ja yhden haastatellun mie-

lestä se näyttää vielä keskeneräiseltä. Kaksi vastaajaa oli havainnut, että tiedosto-

jen talletus ja muokkaaminen ei ollut mahdollista. Ainoa tapa saada oma tiedosto

portaaliin oli lähettää se Valmetille sähköpostilla ja pyytää lisäämään se tietokan-

taan.

”…sit sinne on joitain valistuneita toimintoja annettu…se oli joku palvely-

pyyntö tai joku muu vastaava joka sieltä on mahollisuus tehhä ni se on ai-

nut tapa sit taas minun tallettaa sinne dokumentti…ni ei se kyllä oo sem-

monen joka oikeesti toimii…et nyt jos myö sitte halutaan Valmetin kanssa

yhessä mikä on minun toteuttama dokumentti ja työstämä ja haluaisin et se

sinne talletetaan meille ja Valmetille servicelle nähtäväks, ni kyllähän se

sitte tarkottaa sitä että minun pittää se teijän porukalle laittaa jollain

muulla opilla…kuljettaa ja he sen sitte sieltä laittaa…et et en minä aina-

kaan löytäny sitä semmosena toimivana… semmosena  järkevänä, joka

houkuttas minua sen suoraan sinne laittamaan…”

Yksi vastaajista toi esille epäkohdan, että englantia ja suomea on käytetty sekaisin

kansioissa. Tietoturva huolestutti kahta haastatelluista. Mitä jos joku hakkeroi

portaaliin, niin pääseekö näkemään kaikkien asiakkaiden tiedot tai pääseekö asia-

kas näkemään vahingossa toisten asiakkaiden tietoja? Kysyttäessä minkälaista

tietoa haluaisit löytää portaalista, saatiin seuraavan laisia vastauksia:

· Ajan tasalla olevat automaatiojärjestelmän lisenssitiedot
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· Automaatiojärjestelmän määrittelyaineistot

· Säätimien parametritiedot muutosten jälkeen

· Automaatiojärjestelmän perusohjelmien fixit

· Koulutuskalenterit tai ainakin linkki niihin

· Sovellusohjelmien mallipiirikirjasto

· Automaatiojärjestelmän elinkaari ja Windows-versioiden elinkaari

· Automaatiojärjestelmän asennuskantatiedot

· Asiakaspalvelun yhteystiedot, lomalistat ja työtilanne

· Automaatiojärjestelmän collection-esitteet ja uudet ominaisuudet

· Projektien jälkeen ”AS BUILD”-kuvat

· Sopimustuntien kumulatiivinen tilanne

· Analysaattorimanuaalit

Haastateltujen vastaukset löytyvät tiivistettynä ja luokiteltuina tarkemmin Liittees-

tä 4.

5.3 Olemassa olevan asiakasportaalin SWOT- analyysi

Valmetin asiakasportaalia analysoitiin kerätyn tutkimusaineiston pohjalta SWOT-

analyysillä. SWOT tulee englannin kielen sanoista Strenghts, Weaknesses, Op-

portunities sekä Threats eli suomeksi Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet ja

Uhat.

Portaalin vahvuudet olivat:

· Käyttäjät ovat motivoituneita ja halukkaita kehittämään portaalia, ja

toimittamaan sisältöä

· Palaute saadaan Valmetilta nopeasti

· Suorat henkilökohtaiset yhteydenotot kasvattavat luottamusta

· Hyvä ymmärrys asiakkaan tarpeista

· Raportit kasvattavat kokemustietokantaa

· Järjestelmätiedot saatavilla

· Ohjekirjat löytyvät helposti
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Portaalin heikkoudet olivat:

· Käyttöliittymän käytettävyys on huono

· Tieto on vaikeasti löydettävissä

· Tiedon ajan tasalla oloon ei voi aina luottaa

· Tieto on puutteellista

· Vanhentunutta tietoa

· Hakuominaisuudet ovat huonot

· Sisältö ei tuo lisäarvoa, jonka vuoksi järjestelmää käytetään harvoin

· Tunnusten hallinta hankalaa

· Salasanan uusinta on tilattava Valmetilta

· Ei mobiilikäyttömahdollisuutta

Mahdollisuudet ovat:

· Asiakaspalvelun ja luottamuksen parantaminen

· Kommunikaation parantaminen asiakkaan ja toimittajan välillä

· Läpinäkyvyyden lisääminen

· Yhteistyön lujittaminen

· Mahdollisuus kehittää liiketoimintaa, jos pystytään tuomaan asiakkaalle li-

säarvoa

· Mahdollisuus erikseen laskutettaviin lisäominaisuuksiin

· Mobiilikäyttö

· Etu kilpailijoihin nähden

· Interaktiivinen toimintaympäristö

Uhat ovat:

· Kilpailukyvyn heikentyminen: jos kilpailijat pystyvät tarjoamaan asiak-

kaalle parempaa järjestelmää voidaan asiakkuuksia menettää

· Tietoturva. Aina on olemassa riski, että joku murtautuu extranettiin

· Ajan tasaisen tiedon ylläpitäminen
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6 ASIAKASPORTAALIN KEHITYSKOHTEET

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksessa esille tulleita kehityskohteita sekä asi-

akkaan näkökulmasta, että toimittajan näkökulmasta. Kehitysideat on jaettu kyse-

lytutkimuksesta saatuihin kehitystoiveisiin ja haastattelututkimuksesta saatuihin

kehitystoiveisiin. Näiden kahden tutkimusvaiheen välissä oli portaalin ohjelmisto-

alusta sekä käyttöliittymä jo uudistettu ja tietyt kehitysehdotukset, jotka kysely-

tutkimusosuudessa nousivat esille, olivat jo uuden portaalin ominaisuuksina haas-

tatteluvaiheessa.

6.1 Asiakkaiden kehitystoiveet kyselytutkimuksessa

Asiakaskyselyssä tuli esille, että asiakkaat arvostaisivat ennen kaikkea selkeyttä ja

sen tuomaa helppoutta Valmetin asiakasportaalin käytössä. Lotus Notes portaali

koetaan monien asiakkaiden mielestä epäjohdonmukaiseksi ja vaikeaksi käyttää.

Käytön helppouden lisääminen oli yleisin asiakkaiden esittämä toive. Käyttöliit-

tymän yhtenäisyyden ja loogisuuden parantaminen nousivat myös esille. Sen toi-

vottiin näyttävän ”tavalliselta nettisivulta”. Asiakasportaalin nykyistä paremmat

hakutoiminnot ovat asiakkaiden usein mainitsema keskeinen kehityskohde. Sala-

sanan uusimiseen tai vaihtamiseen liittyvät rutiinit asiakkaat kokevat vaivalloisik-

si ja vanhentuneiksi. Asiakaskokemusta huonoimmillaan kuvannee erään asiak-

kaan kommentti:

”Palveluna varmaan ihan ok, mutta aina kun sitä on yritetty käyttää,

niin se on jotenkin epäonnistunut. Sen vuoksi ei viitsi käyttää aikaa

tuhraamiseen, jos jotain tietoa tarvitsee, niin pyytää sitä Valmetilta”

Positiivista tässä on, että nykytila avaa mahdollisuuksia palvelun tehostamiseen

sekä laadun parantamiseen.

Asiakkaat toivovat huollon teknisen tiedon osalta parannuksia portaaliin. Tiiviste-

tysti voidaan sanoa, että asiakkaat haluavat kaikki Valmetin huollon tuottamat

dokumentit selkeässä ja helposti esiin haettavassa muodossa asiakasportaaliin.
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Dokumenttien lisäksi esille nousi myös ”kysymys/vastaus saitti” jolla tarkoitetaan

mahdollisuutta käydä esimerkiksi mikroblogiympäristössä keskustelua Valmetin

asiantuntijoiden kanssa.

Kyselyn mukaan muita asiakkaille tärkeitä asioita portaalissa ovat Valmetin hen-

kilöstön ajantasaiset yhteystiedot osaamis- ja vastuualueittain sekä tiedot muutok-

sista vastuualueissa, nimitykset sekä henkilövaihdokset. Myös runkosopimusten ja

ajantasaisten asiakaspalveluhinnastojen toivottiin löytyvän portaalista. Teknisesti

ja toiminnallisesti joku asiakkaista toivoi portaalin olevan niin ”kevyt”, että se

toimii älypuhelimessa.

6.2 Valmetin henkilöstön kehitystoiveet kyselytutkimuksessa

Kyselyyn osallistuneen Valmetin henkilökunnan mielestä keskeistä on asiakkai-

den ja Valmetin henkilöstön kommunikaation avustaminen sekä tehostaminen

asiakasportaaliin liitettyjen palveluiden avulla. Projekteissa on usein asiakkaan ja

Valmetin henkilöstön lisäksi myös asiakkaan ja Valmetin partnereiden henkilös-

töä. Interaktiivisuus koetaan tärkeäksi ja toimintaa tehostavaksi. Mikäli projektien

kommunikaatio organisoidaan mikroblogien ja wikien kautta, niin toimintaa on

mahdollista tehostaa merkittävästi verrattuna pelkästään sähköpostiin ja puheli-

meen perustuvaan viestintään. Mobiililaitteille mukautetussa portaalissa ajan ja

paikan aiheuttamat viiveet kommunikaatiossa voidaan minimoida ja parantaa asi-

akkaille ja partnereille tarjottavan monen keskeisen yhteistyön laatua. Valmetin

henkilöstö ehdottaa ja odottaa, että oppia otettaisiin sosiaalisesta mediasta siten,

että “wikit” ja “blokit” olisivat oleellinen osa Valmetin asiakasportaalia. Odotuk-

sia tällä alueella kuvaa seuraava lainaus:

”Suurimmat claimit hyvin usein perustuu huonoon ja puutteelliseen

kommunikaatioon. Asiakas ei tiedä mitä tehty tai ollaan tekemässä.”

Kyselyyn vastanneet uskovat, että osa portaalin sisällöstä voi olla maksullista,

mutta peruspalveluiden pitäisi kuulua asiakkuuden ehtoihin ilman erillistä veloi-
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tusta. Kehittyneempi raportointi, prosessin kehitys- ja monitorointipalvelut voisi-

vat kyselyn mukaan olla esimerkkejä asiakasportaalin maksullisista palveluista.

Osa vastaajista arvioi, että Lotus Notes portaalissa käytössä oleva tekniikka on

tullut tiensä päähän. ”On rakennettava sovellus, joka on käytettävissä kaikilla lait-

teilla, joilla on internet yhteys, myös mobiilisti.” Myös liitynnät asiakasportaalista

esimerkiksi asiakkaiden kunnossapitojärjestelmiin ja Valmetin töiden hallintajär-

jestelmään nousivat esille.

6.3 Asiakasportaalin kehittäminen haastattelututkimuksen perusteella

Haastattelututkimuksen viidennessä kysymyksessä tiedusteltiin portaalin kehittä-

miseen liittyviä uusia ideoita. Tietoturvasta oltiin huolissaan ja toivottiin Valme-

tilta selvitystä, miten tietoturva on portaalissa hoidettu. Teollisen internetin muka-

naan tuomia mahdollisuuksia tulisi ottaa käyttöön myös portaalissa esimerkiksi

analysaattoreiden toiminnan seuraamisessa. Käyttöliittymän muuttamisesta tuli

useampia ehdotuksia ja kahden vastaajan mielestä se ei vaikuta asiakaslähtöisesti

suunnitellulta vaan enemmänkin Valmet-lähtöiseltä. Erään haastatellun mielestä

sen olisi oltava enemmän valintapainike-tyyppinen. Kahdessa vastauksessa toivot-

tiin, että näkymä olisi käyttäjäkohtainen toisin sanoen asiakaskohtaisesti räätälöity

ja eräs vastaaja esitti, että käyttöliittymää pitäisi kehittää tiedostonhallintanäky-

män sijasta tietonäkymän ja tiedonhakunäkymän suuntaan. Myös sitä toivottiin,

että käyttöliittymänäkymä olisi mahdollisimman yksinkertainen eli muun muassa

turhista kansioista pitäisi päästä eroon sekä hierarkian perkausta tulisi tehdä. Työ-

tilaa ja näkymiä kuten ”Minulla muokattavana” tai ”Minulla tehtävänä” kaksi

haastatelluista piti turhana koska portaali ei ole heillä työalustana. Toisaalta toisis-

sa vastauksissa toivottiin interaktiivisuuden lisäämistä ja muokkausmahdollisuuk-

sia. Eräs haastateltava ehdotti, että käyttöliittymässä tulisi olla päivittyviä tietoruu-

tuja, joissa voisi olla, vaikka automaatiojärjestelmän lisenssimäärät ja toinen, että

lukematta olevat tai avaamattomat tiedostot pitäisi näkyä jotenkin erinäköisenä tai

muuten merkittynä.

Varaosalistoja, varaosien hintoja ja niiden teknisiä kuvauksia sekä    tilausmahdol-

lisuutta toivoi kolme kahdeksasta haastatellusta asiakkaasta. Eräs asiakas piti sitä
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tärkeänä, että siitä jäisi samalla tilaushistoria talteen. Hän näki myös, että olisi

tarvetta varaosavaraston hallinnalle ja voisi siitä olla valmis myös maksamaan

erikseen.

”…meillähän ei oo oikein missään nyt ylhäällä, että mitä varaosia meillä

on…muutakun mennä paikan päälle kattomaan…”

M-Files portaalin yhdistämistä asiakkaan kunnossapitojärjestelmän sekä toimin-

nanohjausjärjestelmän kanssa ehdotettiin kahden haastatellun toimesta. Myös sitä

esitettiin, että jos asiakkaalla on jo ennestään M-Filesin toimittama dokumenttien-

hallintajärjestelmä, niin ne voitaisiin kytkeä toisiinsa.

”…se oleellinen tieto teidän metadatasta…ottais sen tarpeellisen ja ajais

meijän järjestelmään ne dokumentit mitä tarvitaan…se vain että niitä ei

tarvis kenenkään lähettää sähköpostilla tai käyä läpi vaan ois automaatti-

sesti meijän järjestelmässä sen kyseisen työ päällä…”

Eräs asiakas harmitteli sitä, että hetken aikaa työraporteissa oli käytetyt työtunnit

näkyvissä, mutta se otettiin pois. Tunnit pitäisi näkyä työkohtaisesti ja sopimuk-

seen sisältyvien tuntien kumulatiivinen lukema pitäisi olla näkyvillä. Yhteiseen

toimintaan pitäisi saada lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta, kuten seuraavassa

lainauksessa:

”…kaikkia asiakkaita varmasti kiinnostaa paljonko palvelusopimuksella

on käytetty tunteja ja paljon on jälellä…ni se on varmasti semmonen mistä

ois hyötyä…..kyllähän asiakkaat haluaa sellasta läpinäkyvyyttä siihen

hommaan…se on monasti liian salaperäistä, että ei tiiä oikein että mi-

kä…paljon on tunteja ja mihin niitä on menny ja sitte tullee yllätyksiä ku

on sopimus loppu ni sitte tulee ilmotus, että hei on menny sata tuntia yli-

määrästä…no miks…eihän semmonen saa olla mahollista, että jos on so-

pimus ni tehhää sata tuntia ylimäärästä…sitte pannaa laskua perrää…että

sellanen läpinäkyvyys siinä pittää olla… ni se on luottamus molemminpuo-

leinen…”



57

Kysyttäessä halukkuutta maksullisiin lisäpalveluihin vastasi kaksi haastatelluista,

että ei tule mitään sellaista palvelua mieleen ja yksi olisi valmis maksamaan mistä

vaan jos siitä on hyötyä ja arveli, että analysaattorikoulutusnauhoitukset voisivat

olla sellaisia. Vastaajista viisi oli sitä mieltä, että nauhoitetuista koulutuksista voi-

si maksaa lisää. Yksi oli sen puolesta, että jos jotain tulee lisää, niin se lisätään

sopimukseen ja toinen sitä mieltä, että laskutus pitää tulla esimerkiksi katseluker-

tojen mukaan. Koulutusnauhoitukset nähtiin hyvänä esimerkiksi uuden työtekijän

perehdyttämisessä.  Version hallinta mietitytti yhtä vastaajista, että miten varmis-

tetaan yhdessä muokatun dokumentin viimeisin versio. Valmetin edustaja piti

tärkeänä, että asiakkaan portaalin kautta lähettämä työpyyntö menisi asiakasvas-

taavalle insinöörille eikä hänen esimiehelleen kuten nyt näyttää menevän. Valme-

tin edustajalta tuli myös ehdotus, että portaalin asiakasnäkymä pitäisi saada

”myyvämmäksi” muun muassa Valmetin logoja lisäämällä sekä käyttökelpoi-

semmaksi poistamalla metatiedoista turhia kenttiä pois.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Tavoite

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia voiko extranettiä kehittämällä tuottaa

lisäarvoa asiakkaalle, toimittajalle ja voidaanko sen avulla kehittää asiakkaan toi-

mintaa. Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka hyvin pystyttiin vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin, sekä pohditaan saatujen tulosten merkitystä. Arvioinnin kohteena on

myös käytetyt tutkimusmenetelmät sekä pohditaan mahdollisia aiheita jatkotutki-

mukselle.

7.2 Tutkimustulokset teoreettisessa kontekstissa

Kun palveluiden ja asiakasyhteistyön kannalta tarkastellaan arvon luonnin lähteitä

(Amit & Zott 2001), niin asiakasportaali mahdollistaa asiakkuuden vahvistamisen

luottamusta kasvattamalla ja sekä paremmalla asiakaskohtaisella palvelulla esi-

merkiksi räätälöimällä portaalia asiakaslähtöisemmäksi. Tehokkuus voi nousta,

kun tarvittava tieto löytyy yhteistyöllä nopeammin ja aikaa säästyy (search cost).

Tutkimuksen vastauksissa tuli esille tarve luottamukselle ja avoimuudelle sekä

läpinäkyvyydelle. Arantola & Simonen (2009, s. 31) mainitsevat, että erityisesti

Innovaatioasiakkaiden tunnusmerkkejä ovat avoimuus kumppanuuksille, edellä-

kävijyys, innovaatio-halukkuus ja luottamus sekä riskinottokyky. Vloskyn & Fon-

tenot (1999, s. 33) tutkimuksessa selvisi, että ne tekijät, jotka vaikuttavat myyjän

ja ostajan välisiin suhteisiin pätevät myös extranettiin, kuten luottamus, sitoutu-

minen, tiedonvaihto.

Porter (2001, s. 67) lähestyy internetin vaikutuksia yrityksiin arvoketjun näkö-

kulmasta viiden voiman käsitteiden kautta. Hän kuvaa miten internet vaikuttaa

toimittajien neuvotteluvoimaan, korvaavien tuotteiden uhkaan, ostajien neuvotte-

luvoimaan ja alalle tulon esteisiin. Porter kuvaa internetin vaikutuksia yrityksen

arvoketjun eri osiin yrityksen sisällä. Arvoketjun näkökulmasta asiakasportaali on

hyödynnettävissä myynnin jälkeisissä palveluissa muun muassa huoltopyyntöjen

tai huoltotietojen päivityksessä, ongelmanratkaisutilanteissa sekä raporteista muo-

dostuvan historian hyväksi käytössä tulevaisuudessa.
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Laajennetun tuotteen käsitteen (Expide 2002) näkökulmasta Valmetin ydintuote

on automaatiojärjestelmä ja siihen liittyy immateriaalisia asioita kuten lisensointi,

patentit ja asiakkaan immateriaaliset oikeudet. Näiden asioiden ajan tasalla oleva

ylläpito on selkeää toteuttaa asiakasportaalissa. Tuotteeseen liittyy myös asiakas-

palveluja, joiden raportointi on helppoa ylläpitää portaalissa. Asiakasportaali tar-

joaa myös alustan, jolla ydintuotteeseen liittyvää tietoa jaetaan ja ylläpidetään

asiakkaiden saatavilla reaaliaikaisesti.

Laajennetun yrityksen käsitteen (Zhang, 1998. ref Wall & al., 2007, s. 252- 253)

näkökulmasta asiakasportaali voi toimia yrityksen palvelun tai tuotteen kehittämi-

sen tukena tai asiakasta voidaan auttaa suunnittelemaan asiakkaan omaa tuotetta

tai palvelua. Yhteisöllisillä työkaluilla useiden toimijoiden yhteistyötä voidaan

tehostaa niin, että yhteisen asiakkaan ongelma ratkaistaan parhaalla ja tehok-

kaimmalla tavalla. Innovaatioiden näkökulmasta asiakasportaali voi auttaa asia-

kasta muuttamaan rooliaan käyttäjänä ja yhteisölliset työkalut sekä toimintatavat

voivat mahdollistaa yhteistyön verkossa ja siten tukea arvon synnyttämisessä.

Tutkimuksessa tuli esille, että asiakkaat olisivat kiinnostuneita käyttämään yhtei-

söllisiä työkaluja kuten wikeja ja migroblogeja.

Vlosky & Fontenot (2000, s.  453) mukaan portaalin kehitystä ei voi jättää pelkäs-

tään ICT-ihmisten käsiin, koska portaalin välittömät vahvuudet ovat pitkälti

kommunikaatiossa ja markkinoinnissa. Markkinointistrategisteilla tulisi olla suu-

rempi rooli extranetin kehittämisessä. Myös Porter (2001, s. 75) on Internetin

hyödyntämisestä arvoketjumallinsa kanssa samoilla linjoilla, että asiakkaille kan-

nattaa suunnata räätälöityä markkinointia asiakasprofiloinnin perusteella ja suo-

ramarkkinointia. Portaalia voisi hyödyntää markkinointikanavana ja myös Porte-

rin mainitsema reaaliaikainen asiakastyytyväisyyskysely onnistuu portaalin avulla.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn kannattaisi lisätä ominaisuus, jolla asiakkaalle me-

nee tieto, että palaute on käsitelty. Toisaalta portaalissa voisi olla vapaamuotoinen

palautemahdollisuus ilman kyselyä. Arantola & Simosen (2009, s. 31.) mukaan

kun asiakaspalaute lisääntyy, se vähentää reklamaatioiden määrää.
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7.3 Tulosten yhteenveto

Kyselyyn vastanneista 84 % ei käyttänyt säännöllisesti portaalia, eli 16 % käytti.

Portaalin käyttäjistä palveluihin oli tyytyväisiä 22 %, tyytymättömiä 9 %. Loput

69 % eivät osanneet ottaneet sen tarkemmin asiaan kantaa. Kyselyn vastauksien

perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että asiakkaista 84 %:n mielestä portaalin

käyttö  ei  ole  kiinnostavaa,  eikä  sitä  koeta  sellaiseksi  työvälineeksi,  jonka  avulla

saisi hyötyä omalle toiminnalleen. Valtaosan kohdalla kiinnostus loppui jo alku-

vaiheessa, joko sisällön puutteellisuuksien, käytön vaikeuden tai muiden syiden

johdosta. Haastattelututkimus ei tuonut käyttämisen aktiivisuuteen lisätietoa, kos-

ka kysymyksillä pyrittiin hakemaan kehityskohteita ja haastateltavat asiakkaat oli

valittu eniten portaalia käyttävien joukosta.

Kehitysehdotuksia kyselytutkimuksessa tuli kaikkiaan 71 kappaletta, joista 45 %

liittyi käyttöliittymään. Käyttöliittymäksi toivottiin web-käyttöliittymää sekä mo-

biilikäyttömahdollisuuta, jotka uudemmassa versiossa onkin toteutettu. Molem-

missa tutkimuksissa toivottiin hakemistorakenteen selkeyttämistä poistamalla tur-

hia ja tyhjiä kansioita. Kyselytutkimuksessa toivottiin hakutoimintojen paranta-

mista ja se onkin uudemmassa versiossa hyvin toteutettu. Tosin hakutoiminnan

käytettävyyttä tuntuu haittaavan dokumenttien otsikointien standardoimattomuus

eli on hankalaa valita hakusanaa. Hakutuloksia tulee paljon ja dokumenteista on

vaikea päätellä mikä on uusin versio. Kyselytutkimuksessa toivottiin salasanan

vaihdon yksinkertaistamista siten, että sitä ei tarvitse Valmetilta tilata. Tämä omi-

naisuus on toteutettu uudemmassa portaaliversioissa (liite 1, kuva 1.4). Portaalin

palvelujen osalta kyselytutkimuksessa parannusehdotuksista tuli 19 kappaletta,

joista nousivat esille useat raportointiin liittyvät parannusehdotukset. Niiden avul-

la asiakas haluaisi parempaa seurantaa esimerkiksi huoltotyöhön. Samalla toivot-

tiin kattavampaa arkistoa kaikesta asiakkaan toimintaa tukevista asioista. Samat

teemat nousivat esille myös haastattelututkimuksessa. Asiakkaalle tärkeitä asioita

ovat raportit toimitetuista palveluista ja niihin käytetty tuntimäärä, varsinkin kun

ne liittyvät vuosisopimuksen seurantaan. Laitteiden elinkaaren seurantaan liittyvät

dokumentit, laitteiden käyttöohjeet sekä automaatiojärjestelmän ajan tasalla oleva

dokumentaatio nousivat esille molemmissa tutkimuksissa. Interaktiivisuuden li-
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säämistä esimerkiksi mikroblogien, wikien ja kysymys-/ vastausosion avulla toi-

vottiin. Paikallisten asiakaspalvelujen henkilöiden yhteystiedot osaamisalueittain

sekä heidän loma-ajankohdat nähtiin myös tärkeänä. Yhtenä tärkeistä asioista mo-

lemmissa tutkimuksissa oli tietoturva.  Haluttiin tietää miten Valmet varmistaa

tietoturvan portaalissa. Tärkeitä siihen liittyä osa-alueita on, ettei kukaan ulkopuo-

linen pääse kaikkiin asiakastietoihin käsiksi ja se ettei asiakkaat näe toistensa tie-

toja.

Tässä diplomityössä haettiin vastauksia asiakasportaalin kehittämiseen pääkysy-

myksellä: Miten asiakkaan sähköisistä palveluista saamaa lisäarvoa voidaan kas-

vattaa asiakasportaalia kehittämällä? Tutkimuksissa selvisi, että asiakkaille tuot-

taa lisäarvoa, kun automaatioon liittyvien osa-alueiden ajan tasalla oleva doku-

mentaatio löytyy yhdestä osoitteesta nopeasti ja riippumatta siitä onko kyseessä

toimiston tietokone vai mobiililaite. Automaatiojärjestelmän sekä siihen olennai-

sesti liittyvien muiden osa-alueiden laitteiden elinkaaren ajantasaisen tilanteen

löytäminen on asiakkaalle tärkeää. Palvelusopimukseen liittyvien palvelujen ja

kumulatiivisen tuntimäärän seuraaminen lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä asia-

kassuhteessa. Työ- ja vikaraporteista kertyvä historia parantaa hiljaisen tiedon

keräämistä eksplisiittiseen muotoon ja mahdollistaa näin uuden tiedon syntymi-

sen, varsinkin siinä vaiheessa, kun portaali on interaktiivinen väline esimerkiksi

mikroblogien ja kysymys- / vastausosion avulla. Välillisesti portaalin avulla voi-

daan kehittää asiakassuhteita ja prosesseja. Portaali voidaan nähdä myös osaltaan

tärkeänä välineenä asiakassuhteen ylläpidossa ja asiakkaan sitouttamisessa, jolloin

kilpailijoiden väliintulo vaikeutuu.

Pääkysymystä tukivat alakysymykset, joista ensimmäinen kuuluu: Minkälaisista

sähköisistä palveluista asiakas on valmis maksamaan erikseen? Näissä tutkimuk-

sessa tuli esille, että koulutusnauhoituksista oltaisiin mahdollisesti valmiita mak-

samaan lisää. Toisten vastaajien mielestä, joko kertaveloituksella tai osan mielestä

lisättynä kuukausiveloitukseen. Varaosavaraston ylläpidon hallinta voisi mahdol-

lisesti olla maksullinen. Muita erikseen veloitettavia palveluja ei haastatelluille

tullut mieleen. Toisaalta eräs haastatelluista oli sitä mieltä, että on valmis maksa-

maan lisää mistä vaan jos siitä on hyötyä. Tutkimuksissa ei haastateltaville ehdo-
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tettu tiettyjä mahdollisia lisämaksullisia palveluja. Tällaisia voisivat mahdollisesti

olla laitoksen automaatioasteen reaaliaikainen seuranta, säätöpiirien toiminnan

reaaliaikainen seuranta tai vaikka laitteiden itsensä ilmoittamat teollisen internetin

mahdollistamat elinkaareen ja huoltotarpeeseen liittyvät ilmoitukset.

Toinen alakysymys kuului: Miten asiakasportaalia voidaan hyödyntää asiakkaan

toimintojen kehittämisessä? Lähtökohtaisesti uusin tieto pitää olla asiakkaan saa-

tavilla. Kun portaalista löytyy varaosahinnastot ja siellä on myös niiden tilaus-

mahdollisuus, on asiakkaan helpompi ja nopeampi toimia kuin kyselemällä toimit-

tajalta. Kun automaatiojärjestelmän elinkaarenhallintaan liittyvät dokumentit ovat

ajan tasalla, tukee se asiakkaan kunnossapitosuunnittelua ja budjetointia. Auto-

maatiojärjestelmän vuosittaiset tilankartoitukset ja niistä tuotetut huolto- ja kor-

jaussuositukset tukevat myös budjetointia ja järjestelmän ylläpitoa. Huoltopyyn-

nöt ja niistä jäävä historia tukee asiakkaan kunnossapitoa sekä portaalin käyttämi-

nen töiden hallinnassa tuo selkeää etua. Muun muassa toimittajalta tilattujen töi-

den kuittaus ja hyväksyntä helpottuvat.  Mahdollinen liitäntä asiakkaan olemassa

olevaan M-Files-dokumentoinninhallinta- järjestelmään ja muihin, esimerkiksi

kunnossapitojärjestelmään, tehostaa toimintaa niin, että samoja asioita ei tarvitse

kirjata ihmisten toimesta useampiin järjestelmiin. Tämä vähentää inhimillisten

virheiden määrää sekä säästää resursseja muihin tehtäviin.

7.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti

Reliabiliteetista voidaan mainita, että tämän tutkimuksen replikoitavuus eli toistet-

tavuus ei välttämättä ole hyvä, koska samoilla kysymyksillä tehtynä samalle koh-

deryhmälle esimerkiksi vuoden päästä saataisiin todennäköisesti osittain erilaiset

vastaukset. Tutkimuksen yleistettävyys on melko hyvä, koska tutkittavat edustivat

eri yrityksiä ja kaikilla on samanlainen perusrakenne portaalissa. Se, että haasta-

teltavat valittiin muutaman kuukauden aikana eniten sisään kirjautuneiden joukos-

ta voisi muuttaa vastauksia, jos haastateltavat olisivat vähiten sisään kirjautuneita.

Todennäköisesti usein portaalia käyttävillä tulee myös useimmin mieleen kehitys-

ideoita. Toisaalta kun aikaa kuluu, niin käytössä olevaan versioon tottuu ja ei ehkä
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kaipaakaan uusia ominaisuuksia. Yleistettävyyttä voisi ajatella siltä kannalta, että

mikä tahansa samanlaista portaali-alustaa käyttävä yritys voisi käyttää samoja

haastattelututkimuksen kysymyksiä parantaakseen portaaliaan ja asiakastyytyväi-

syyttä.

Validiteetista Hirsjärvi & Hurme (2001, s. 186) mainitsevat, että sen käsite, niin

kuin reliabiliteetinkin, on peräisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa on kaksi päätyyppiä: tutkimusasetelmavalidius ja mittausva-

lidius, josta esimerkkinä ennustevalidius. Ennustevalidius tarkoittaa, että yhdestä

tutkimuskerrasta pystytään ennustamaan mahdollisten myöhempien tutkimusker-

tojen tulos. Ennustevalidius ottaa huomioon ihmisten ja olosuhteiden muuttumi-

sen, eikä se ole välttämättä kytkeydy mittaamiseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s.

187.) Tämän tutkimuksen teemahaastattelussa voidaan katsoa olevan ennustevali-

diutta, jos se antaa myöhemmin todennettavan kuvan tulevaisuudesta. Tutkimus-

asetelmavalidiudessa on neljä muotoa: tilastollinen validius, rakennevalidius, si-

säinen validius ja ulkoinen validius. Tilastollinen validius ei ole tämän tutkimuk-

sen yhteydessä relevantti. Rakennevalidius liittyy kysymykseen, koskeeko tutki-

mus sitä, mitä sen on oletettu koskevan, eli onko tutkimuksessa käytössä ne käsit-

teet, jotka heijastavat tutkittavana olevaa ilmiötä. Tässä tutkimuksessa haastatelta-

vat ja tutkija ovat samalla alalla ja käyttävät pääosin samoja käsitteitä, joten sen

puolesta tutkimusasetelmaa voidaan pitää validina. Sisäistä validiutta tarkastelta-

essa tulee miettiä, onko tutkimusstrategia valittu tutkittavan kohteen olemuksen

mukaisesti. Tutkijan mielestä näin on, eli sisäinen validius toteutui. Ulkoinen va-

lidius tarkoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä erilaisiin henkilöihin ja tilantei-

siin ja sekin on lähinnä kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetty menetelmä. Tä-

män tutkimuksen kyselyosuudessa vastauksia saatiin 108 kappaletta. Jos saman-

laiselle käyttäjäryhmälle lähetettäisiin samat kysymykset, saataisiin todennäköi-

sesti saman tyyppiset vastaukset.
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7.5 Tutkimusmenetelmien arviointi

Kyselytutkimus soveltuu hyvin tällaisessa tutkimuksessa mittaamaan isosta jou-

kosta esimerkiksi portaalin käyttöastetta ja kvantitatiivisten osuuksien kyllä/ ei-

vastauksista saadaan helposti tilastollisia yhteenvetoja. Vapaamuotoisilla vastaus-

osioilla saadaan kehitysideoita jalostusta varten. Kvalitatiivinen osuus haastattelun

muodossa antaa tarkempia kehitysideoita kuin kyselytutkimus. Siinä otanta ei voi

olla kovin suuri, koska haastattelujen litteroinnissa on suuri työ ja toisaalta vas-

taukset alkavat toistua eli saturoitumaan jo kymmenen haastateltavan otoksella.

Haastattelussa on myös se etu, että haastateltavasta voi päätellä suhtautuuko hän

vastauksia antaessaan niihin tutkimuksen vaatimalla vakavuudella. Tätä ei voi

kyselytutkimusten vastauksista päätellä. Haastattelija voi myös tarvittaessa johda-

tella haastateltavaa antamaan tarkempia vastauksia tai kehittelemään uusia ideoita.

7.6 Jatkotutkimusmahdollisuudet

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista uusia kyselytutkimus siltä osin, että onko

portaalin käyttämisaktiivisuus ja tyytyväisyys portaalin palveluihin parantunut

uuden version myötä. Uusi versio on ollut käytössä suurimmalla osalla asiakas-

kunnasta vasta alle 6 kuukautta, joten jatkotutkimusta ei kannata ihan heti tehdä

ennen kuin kokemukset tasaantuvat kaikkien käyttäjien välillä. Jatkotutkimus-

mahdollisuuksina voisi olla myös portaalin liittäminen muihin asiakkaan ja toimit-

tajan järjestelmiin kuten asiakkuudenhallintajärjestelmiin (CRM), toiminnanoh-

jausjärjestelmiin (ERP) tai toimitusketjunohjausjärjestelmiin (SCM). Myös tuo-

tannonohjausjärjestelmät (MES) ja energianhallintajärjestelmät (EMS) voisivat

olla integroituina portaaleihin. Teollinen internet (II) ja ”esineiden internet” (IoT)

ovat tulossa kovaa vauhtia ja esiintyvät yritysten strategioissa korkealla prioritee-

tilla. Uskon, että niiden tuoma hyöty yhdistettynä asiakasportaaleihin tuo lisäar-

voa sekä asiakkaille, että toimittajille.
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LIITE 1. PORTAALIN NÄKYMIÄ
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LIITE 2. KYSELYTUTKIMUKSEN VASTAUKSET

1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

1 en en Kattavammin kaik-
ki asiakkaalle teh-
dyt raportit

WEB-pohjainen ei

2 en eos eos eos eos
3 en eos eos Helppo käyttöinen eos
4 en eos
5 en
6 en eos eos Helppo sisäänkirjau-

tuminen
7 en eos eos
8 en eos
9 en eos Helppo käyttöinen ja

hyvä haku työkalu
10 en eos
11 en kyllä budjetti vaiheessa

tallennettu ostosko-
ri. Kaupankäynnin
historia.

helpompi, nopeampi
sekä asiakaskohtai-
sempi käyttöliittymä.
Markkinointihenki-
sempi.

12 en
13 en kyllä
14 kyllä kyllä
 15 en eos helppo käyttää



LIITE 2. JATKOA

1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

16 en
17 en
18 kyllä kyllä huolto-ohjeita ja

piirustuksia voisi
lisätä

käyttöliittymän tie-
doista osa avautuu
erilaisilla sovelluk-
silla ja kaikki voisi
toimia saman portaa-
lin alla.

keskustelussa, säh-
köpostilinkityk-
sessä ja päivityk-
sessä parannettavaa

19 en eos
20 en
21 en en laitteistojen kunto-

raportit, huoltora-
portit, kunnossapi-
don palaveri pöytä-
kirjat, olemassa
olevat yhteystiedot,
runkosopimus.

selkeämpi jaottelu ja
hakutoiminto

22 en eos yksinkertainen ja
helppokäyttöinen

23 en kyllä



LIITE 2. JATKOA

1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

24 en en
25 en
26 en
27 en
28 en kyllä yhteyshenkilöt

ryhmit-
täin/osaamisalueitta
in. Nimitykset tai
henkilövaihdokset.

selkeä ja helppo.
Salasanan vaihto-
mahdollisuus.

29 en kyllä asiakkaan sähkö-
postiin  tieto,  jos
materiaalia on lisät-
ty porttaaliin

netin yli salasanalla,
mahdollisimman
looginen, tietojenha-
ku helppoa

30 en en laitoksen dokumen-
taatio

helppo ja nopea parempi järjestely
saada käyttäjätun-
nukset

31 en kyllä tuotannosta poistet-
tujen laitteiden
esitteitä/huolto-
ohjeita

mitoitusohjelmien
käyttömahdollisuus



LIITE 2. JATKOA

1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

32 en eos eos olkoon tallainen, kun
on

33 en eos kirjautuminen pi-
täisi olla helpom-
paa

34 en en  ajantasainen tunti-
hinnasto

35 kyllä kyllä kenttälaitteiden
manuaalit yms.
myös suomenkieli-
senä

portaalissa oleva
materiaali pitäisi
olla selkeästi vain
portaalissa. Linkit
Metson internet
sivuille ovat turhia,
sinne pääsee muu-
tenkin.

36 en
37 kyllä eos vikaselostuksia

voisi lisätä
38 kyllä kyllä helppokäyttöisempi
39 en eos



LIITE 2. JATKOA

1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

40 kyllä kyllä
41 en
42 en eos
43 en eos eos mahdollisimman

selkeä
44 en
45 en
46 en eos
47 en eos
48 en eos helppokäyttöinen
49 en eos
50 en
51 en
52 kyllä kyllä riittävän kevytraken-

teinen, jotta toimii
älypuhelimella

kysymys/vastaus
saitti

53 en
54 en
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1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

55 kyllä eos
56 kyllä kyllä selkeä ja ohjaava
57 en eos pitäisi näyttää taval-

liselta internet sivul-
ta tai olla samanlai-
nen kuin Metso Dna

58 en en
59 en
60 en eos
61 en
62 en eos
63 en eos
64 en eos helppokäyttöinen
65 en
66 en eos päiväykset techno-

tes tulosteisiin.
Hakutoiminta ma-
nuaaleihin.

Tehokkaat hakutoi-
minnat.
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1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

67 kyllä kyllä raportit yms. Huol-
tosopimusten alle

selkeä ja yksinker-
tainen

yleisilmeen päivi-
tys.

68 en kyllä nettiversio mahdolli-
simman selkeä ja
yksinkertainen, hy-
vät hakutoiminnot.

69 en
70 en kyllä
71 kyllä kyllä eri järjestelmien

kautta komponent-
tien elinkaari

navigointia pitäisi
helpottaa varsinkin
manuaalien sisällä

72 en eos mahdollisimman
yksinkertainen

73 en eos
74 en eos uusille portaalin

käyttäjille opetus-
paketti

75 en kyllä



LIITE 2. JATKOA

1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

76 kyllä hakemistoa pitäisi
selkeyttää ehkä
karsimalla otsikoita

web liittymä jossa
selkeä asiasisältö
hakemisto

portaalin pitäisi
olla kaikessa asi-
oinnissa käytössä ja
siellä pitäisi olla
kaikki viimeisim-
mät dokumentit

77 en
78 en eos
79 kyllä kyllä paljon tyhjiä kansi-

oita joka heikentää
käyttöä

yleistä tutkimustie-
toa ja prosessin
kehitys asioita.

80 en eos hakutoiminnot voi-
si olla tehokkaam-
pia

81 en kyllä
82 kyllä en hakutoimintojen

kategorioita pitäisi
olla huomattavasti
enemmän

raporttien otsikot
yhdenmukaisiksi

83 en eos
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1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

84 kyllä en selainpohjainen olisi
hyvä

dokumentit ja huol-
toraportit näkyviin
pikavalikosta. Tun-
nusten hallinta hel-
pommaksi.

85 en kyllä selkeä ja yksinker-
tainen

86 kyllä kyllä pikavalikko Uk; n ja Ranskan
UPM:n varastojen
saldot näkyviin

87 en eos yksinkertainen ja
selkeä

88 en
89 en eos
90 en eos
91 en en huolto raporttien

haku oltava parem-
pi

92 en eos
93 kyllä kyllä web- pohjainen liit-



LIITE 2. JATKOA

1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

tymä
94 en
95 en
96 en eos oman tehtaan vara-

osat helpommin
löydettäviksi

97 en kyllä pitäisi olla yksinker-
tainen liikkua

98 en eos
99 en
100 en eos käyttäjä ei tiennyt,

että hänellä on
käyttäjä tunnukset

101 en
102 en käyttäjä ei tiennyt,

että hänellä on
käyttäjätunnukset

103 en
104 en
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1 2 3 4 5
Vastaaja Käytätkö sään-

nöllisesti Met-
son portaalia?

Oletko tyytyväi-
nen
portaalin palve-
luihin?

Mitä palveluja por-
taaliin tulisi lisätä
tai poistaa?

Minkälainen käyttö-
liittymän tulisi olla?

Muita kehityside-
oita

105 en eos herätteitä kun por-
taalissa tapahtuu
jotain+ linkki

106 en eos eos eos
107 en en Palveluja varmaan

ihan ok, mutta aina
kun sitä on yritetty
käyttää, niin se on
jotenkin epäonnis-
tunut. Sen vuoksi ei
viitsi käyttää aikaa
tuhraamiseen, jos
jotain tietoa tarvit-
see, niin pyytää sitä
Metsolta

Selkeät hakemistot
ja hyvä hakukone.
Otsikointi sen ta-
soiseksi, että siitä
selviää mitä doku-
menteissa on ilman,
että tarvitsee jokaista
erikseen aukaista.
Ihan perusasioita
tietokantojen raken-
tamiseen

Salasanan vanhe-
neminen on nauret-
tava puute, jos sille
ei mitään voi niin
sitten voi, mutta
oudolta tuntuu

108 en eos



LIITE 3. KYSELYTUTKIMUKSEN VASTAUKSET VALMETIN HENKILÖKUNNALTA

1 2 3 4 5
Vastaaja Ovatko asiak-

kaasi tyytyväi-
siä portaalin
palveluihin?

Oletko tyytyväi-
nen portaalin
palveluihin?

Mitä palveluja portaaliin
tulisi lisätä tai poistaa?

Pitäisikö portaalin
käyttö olla ilmaista/
maksullista vai
sekä että eli esim.
ilmainen taso/
maksullinen ns.
Premium-taso?

Muita kehitysideoita?

1 ei en -blogi vikacaseja varten,
wikipalvelu, markkinon-
timateriaalia,
dokumentointi

peruspaketti kuuluu
kaikilla asiakkaille,
sisällön-tuotannon
avulla osa maksul-
liseksi

Ohessa linkki, jossa on
hyvää tietoa, miten kom-
munikoidaan  tänä- päivä-
nä.
http://www.businessoulu.c
om/media/tiedostot/teollisu
ussum-
mit/2013/harrilakkala_131
0_teollisuussummit.pdf

2 ei en ? perustaso ilmainen,
sopimuksen perus-
ominaisuus

käyttöliittymä selkeam-
mäksi, s-posti

3 ei en mobiilipalveluja, auto-
maation yhteenvetora-
portteja

Perusta "ilmaisek-
si" palvelusopi-
muksessa, lisäpal-
velut (esim. kehit-
tyneemmät rapor-
tit) maksullisiksi
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1 2 3 4 5
Vastaaja Ovatko asiak-

kaasi tyytyväi-
siä portaalin
palveluihin?

Oletko tyytyväi-
nen portaalin
palveluihin?

Mitä palveluja portaaliin
tulisi lisätä tai poistaa?

Pitäisikö portaalin
käyttö olla ilmaista/
maksullista vai
sekä että eli esim.
ilmainen taso/
maksullinen ns.
Premium-taso?

Muita kehitysideoita?

4 ei en Mobiiliominaisuus, Ra-
portointiin liittyviä omi-
naisuuksia

 Perustaso kuuluu
palvelusopimuk-
seen ja siitä ei lisä-
rahaa. Lisäominai-
suuksista voi yrit-
tää ottaa hintaa

SOME:sta voisi ottaa mal-
lia

5 ei en Mobiili näkymät, Töiden
hallinta (Asiakkaat voisi-
vat seurata tilausten ti-
lannetta), Liitynnät asi-
akkaan järjestelmiin,
Luokitteluja ja analysoin-
teja tehdyistä, Elinkaari-
palvelut raporteista, Va-
raosakauppa / varaosaku-
lutus, Monitorointipalve-
lut

Perustaso sisältyy
huoltosopimuk-
seen-lisäpalvelut
maksullisia

Mobiilikäyttö helpommak-
si niin meille kuin asiak-
kaalle, Liitynnät muihin
järjestelmiin esim. asiak-
kaan kunnossapito, kk-
vuosi- tuote jne. raportit,
Tehdyn toimenpiteen,
Vuorovaikutus mahdolli-
suus "Facebook" tai
                                 Jatkuu
keskustelufoorumi tyyppi-
nen. automaattinen kriitti-
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1 2 3 4 5
Vastaaja Ovatko asiak-

kaasi tyytyväi-
siä portaalin
palveluihin?

Oletko tyytyväi-
nen portaalin
palveluihin?

Mitä palveluja portaaliin
tulisi lisätä tai poistaa?

Pitäisikö portaalin
käyttö olla ilmaista/
maksullista vai
sekä että eli esim.
ilmainen taso/
maksullinen ns.
Premium-taso?

Muita kehitysideoita?

syysluokittelu. Voisi pe-
rustella asiakkaalle esim.
miksi oli hyvä olla päivys-
tys,

6 ei en palveluita joilla voisi olla
jotain lisäarvoa (laskutet-
tavaa) asiakkaan näkö-
kulmasta. Prosessilasken-
toja, käytettävyystietoja,
kapasiteettitietoja, statis-
tiikkaa mm. Säätöjen
päälläoloprosentteja,
vikainformaatioita
(myös kenttälaitteet),

Perustaso pitää
kuulua (hinnoitella)
perussopimukseen.
Kohdassa 3 maini-
tuille asioille lisä-
hinta

Yllättäen teknologiakysy-
mykset selvitettävä enne-
kuin päästään eteenpäin.
Nykyinen Notes ympäristö
tullut tiensä päähän. Oppia
otettava mm. Sosiaalisesta
mediasta, palvelut pilveen,
ei client asennuksia,

                                Jatkuu
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1 2 3 4 5
Vastaaja Ovatko asiak-

kaasi tyytyväi-
siä portaalin
palveluihin?

Oletko tyytyväi-
nen portaalin
palveluihin?

Mitä palveluja portaaliin
tulisi lisätä tai poistaa?

Pitäisikö portaalin
käyttö olla ilmaista/
maksullista vai
sekä että eli esim.
ilmainen taso/
maksullinen ns.
Premium-taso?

Muita kehitysideoita?

parantaa raportointiomi-
naisuuksia ja tukea dia-
logeja -> asiakaskysy-
mykset ja niihin vastauk-
set keskitetysti. Historia
tallessa ja raportit vain
yhdessä paikassa. Suu-
rimmat claimit hyvin
usein perustuu huonoon
ja puutteelliseen kom-
munikaatioon. Asiakas ei
tiedä mitä tehty tai ollaan
tekemässä

portaali käytettävissä kai-
killa laitteilla joilla on
nettiyhteys

                               Jatkuu
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1 2 3 4 5
Vastaaja Ovatko asiak-

kaasi tyytyväi-
siä portaalin
palveluihin?

Oletko tyytyväi-
nen portaalin
palveluihin?

Mitä palveluja portaaliin
tulisi lisätä tai poistaa?

Pitäisikö portaalin
käyttö olla ilmaista/
maksullista vai
sekä että eli esim.
ilmainen taso/
maksullinen ns.
Premium-taso?

Muita kehitysideoita?

7 kyllä en paremmat valikot ja lait-
teita tulisi olla enemmän
kuin nuo nyt olevat, Nyt
on osalla epätietoisuut-
ta,merka-taanko matka-
tunnit työ osioon vai ei ja
mihin ne merkataan.
Voisiko olla halutessa
erittely matkatunneista?
Muuta-mat valikot eivät
ole loppuun mietittyjä

ilmaista

                   Jatkuu



LIITE 4. HAASTATTELUTUTKIMUKSEN VASTAUKSET

1. Tausta 2. Portaalin käyt-
töön liittyvät toi-
minnot

3. Portaalin edut ja hai-
tat

4. Portaalin ongelma-
kohdat

5. Portaalin kehitystar-
peet:

Henkilö Minkälaisia koke-
muksia sinulla on
portaalista?
Mikä on roolisi por-
taalin suhteen?

Mitä tietoja ja pal-
veluja käytät por-
taalissa?
Kuvaile omia por-
taalin käyttöproses-
sejasi

Minkälaista etua portaa-
lin käyttö on tuonut
toimintaasi?
Minkälaista haittaa por-
taalin käyttö on tuonut
toimintaasi?

Mitä ongelmia liittyy
portaalin käyttöön?
Mitä haluaisit muuttaa
portaalissa?
Minkälaista tietoa
haluaisit löytää por-
taalista?

Olisitko halukas maksa-
maan joistain lisäominai-
suuksista?
Minkälaisia nämä omi-
naisuudet voisivat olla?
Muita kehitystoiveita?

AH -suht nopea
rooli:
-asiakasvastaava
-portaalin kehitys-
tiimissä mukana

-käyttää taskeja eli
työlistoja
-korjailee vanhoja
massana siirrettyjä
dokumentteja

-kaikki asiakkaat löyty-
vät yhdestä näkymästä
-kätevää lisätä doku-
mentteja ”raahaa ja pu-
dota”-menetelmällä
- ei varsinaista haittaa

-haku hankalaa, jos ei
muista filenimeä
- ei mitään isompaa
ongelmaa
-asiakasnäkymien
miettiminen on jäänyt
vähälle
-turhat kansiot pois
- jotkut kansiot toimi-
vat ja toiset taas ei
- Tietoturva? jos joku
pääsee hakkeroimaan
kaikkien asiakkaiden
tiedot

-kurssinauhoitukset voisivat
olla maksullisia
-analysaattoreista tietoa
teollisen internetin välityk-
sellä
-muita teollisen internetin
sovelluksia voisi lisätä
-olisi hyvä näkyä jollain
merkillä lukemattomat tai
avaamattomat fileet
-tietoturvaseloste, miten
Valmet hoitaa

HH -hyviä ja hämmen-
täviä kokemuksia
-käyttöliittymä on-
kin hakemisto, kun

- raportointia, tie-
donhakua ja tieto-
pankkina käyttöä
-työpyyntöjä

-hyvä, että yhdestä nä-
kymästä voi hakea
kaikki tiedot
-käyttöliittymä vaatii

-uuden oppiminen on
aina haastavaa
-turhia kansioita pois
-raporttipohjiin

-koulutusnauhoitukset voisi
olla maksullisia
-liitynnät kunnossapitojär-
jestelmiin
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Minkälaisia koke-
muksia sinulla on
portaalista?
Mikä on roolisi por-
taalin suhteen?

Mitä tietoja ja pal-
veluja käytät por-
taalissa?
Kuvaile omia por-
taalin käyttöproses-
sejasi

Minkälaista etua portaa-
lin käyttö on tuonut
toimintaasi?
Minkälaista haittaa por-
taalin käyttö on tuonut
toimintaasi?

Mitä ongelmia liittyy
portaalin käyttöön?
Mitä haluaisit muuttaa
portaalissa?
Minkälaista tietoa
haluaisit löytää portaa-
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Olisitko halukas maksamaan
joistain lisäominaisuuksista?
Minkälaisia nämä ominai-
suudet voisivat olla?
Muita kehitystoiveita?

on tottunut ”paina
napista”-
käyttöliittymiin
-rooli: seurantaa ja
raportointia

totuttelua->ei kaikkein
visuaalisin
-töiden raportointi
-tarjoukset saa portaa-
liin helposti ja kaikki
aineisto
-etu on, että kaikista
työtilauksista aukeaa
automaattisesti raportti-
pohja, ei unohdu rapor-
toimatta->lisää lä-
pinäkyvyyttä ja luotta-
musta asiakassuhtee-
seen
-ei varsinaista haittaa

automatiikkaa lisää
-lähtökohta on ollut
Valmet-lähtöinen,
pitäisi olla asiakasläh-
töisempi
-servicen ja projek-
toinnin yhteisten
hommien dokumentit
pitää saada portaaliin
-lisenssitiedot auto-
maattisesti
-raportteihin säätimien
parametrimuutokset
-perusohjelmafixit

-käyttöliittymä mieluummin
”nappula”-tyyppiseksi
-työpyynnöt menevät alue-
päällikölle mutta olisi hyvä
mennä asiakasvastaavalle
site-engineerille
-kansioiden nimeäminen
asiakaslähtöisesti
-Valmetin logoja lisää ja
vähän ”myyvemmäk-
si”muuttaminen
-dokumenttipohjien muok-
kausta ja turhia metatieto-
kenttiä pois
-projektoinnin asiat myös
pitäisi saada portaaliin eli
mitä ne puuhastelevat servi-
ce-alueilla



LIITE 4. JATKOA

1. Tausta 2. Portaalin käyt-
töön liittyvät toi-
minnot

3. Portaalin edut ja hai-
tat

4. Portaalin ongelma-
kohdat

5. Portaalin kehitystarpeet:

Henkilö
Minkälaisia koke-
muksia sinulla on
portaalista?
Mikä on roolisi por-
taalin suhteen?

Mitä tietoja ja pal-
veluja käytät por-
taalissa?
Kuvaile omia por-
taalin käyttöproses-
sejasi

Minkälaista etua portaa-
lin käyttö on tuonut
toimintaasi?
Minkälaista haittaa por-
taalin käyttö on tuonut
toimintaasi?

Mitä ongelmia liittyy
portaalin käyttöön?
Mitä haluaisit muuttaa
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JS -tykkää hakea kan-
sioista

-katselee doku-
mentteja
-järjestelmä
-huoltopyyntöjä
tehty
-käyttää hakua

-viimeisin tieto helposti
saatavilla
- vähentää papereiden ja
kuvien selailua
- huoltopyynnöistä ja
historia talteen ja jää
kaikkien näkyville ja se
potkii asioita eteenpäin
- ei mitään konkreettista
haittaa

-suomea ja englantia
sekaisin
-kansiot aukeavat hi-
taasti
-haku kestää kauan
-turhia kansioita
-portaali näyttää vielä
keskeneräiseltä
- raportit pitäisi olla
osastoittain. Nyt kaik-
ki sekaisin
-manuaalit mahdolli-
simman kattavasti ja
hyvin ryhmiteltyinä

-ei tule mieleen mitään mis-
tä maksaisi lisää
-käyttäjäkohtainen näkymä

TE -vähän käyttökoke-
musta vasta
- Valmetin huollon

-huoltoraportteja
-elinkaaren-
hallintaan liittyviä

-järjestelmän elinkaaren
seuranta helpottuu
-kuittaus ja hyväksyntä

-yhteinen taulukko,
jota asiakas ei pysty
muokkaamaan

- ei halua maksullisia lisä-
palveluja
- ei ainakaan eri laskulla
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kanssa yhdessä pi-
detty koulutus

-projekteihin ja -
kunnossapitoon
liittyviä raportteja

helpottuvat
-töiden hallinnassa on
selkeää etua
-uusin tieto on saatavilla

- interaktiivisuutta
pitää lisätä
-kopiointi-ja talletus-
mahdollisuus pitäisi
olla
- hakemistorakenne
epäselvä
-rakenteessa etene-
mismahdollisuuksia
pitäisi olla useampia
-tietoturva, kaikkia
tietoja ei haluta por-
taaliin
-Valmetin kavereilla-
kaan  ei  ole  vielä  sel-
keää kuvaa siitä mitä
portaaliin laitetaan ja
miten
-koulutuskalenterit

vaan jos jotain tulee lisää,
niin se lisätään sopimuk-
seen
- läpinäkyvyys
-  Valmetin  pitää  pystyä
osoittamaan miten paljon se
panostaa tietoturvallisuu-
teen

-version hallinta? kun yh-
dessä on muokattu doku-
menttia, miten varmiste-
taan, että se on juuri se tar-
kastettu dokumentti
-haluttaisiin räätälöity käyt-
töliittymä, oma hakemisto-
rakenne
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suudet voisivat olla?
Muita kehitystoiveita?

tulisi löytyä tai linkki
Valmetin sivuille

-mallipiirikirjasto
-elinkaari
-kaappikuvat
-Windows-
käyttöjärjestelmien
elinkaari portaaliin

JPxxxxx -vähän käyttö- ko-
kemusta vasta
-tutustumismielessä
käynyt katselemassa
-rooli on ”päältä
katsoja” esim. sopi-
muksen toteutumi-
sen seuranta

-kaikkea mitä luuli-
si löytyvän ei ole
vielä portaalissa
-työpöytä sekä mo-
biililiittymä ovat
käytössä
-muistiot ja doku-
mentit

-  hyvä,  että  löytyy  kai-
kenlaisia ohjeita auto-
maatiojärjestelmän yl-
läpidossa ja kehittämi-
sessä
-päivitystiedot hyödylli-
siä
-salasanan uusiminen
oli helppoa
-helppo hakea tietoa

-varaosien tilausmahdolli-

suus

-varaosavaraston hallinta

-koulutusnauhoitukset
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-ongelmien ratkaisusta
raportit hyödyllisiä
-

KT -katselijan rooli
->seurantavastuu
-vähän käyttökoke-
musta vasta

-hakee huoltora-
portteja
–laskutettavia sekä
palvelusopimuk-
seen liittyviä seu-
rantapalavereja
varten
-ei ole muodostu-
nut rutiinia vielä
- ei ole käyttänyt
hakusanahakua

-selkeämpi kuin vanha
versio ja parempia nä-
kymiä
-mobiilikäyttö on etu
-raporttien löydettävyys
on parantunut
-mobiiliversiossa ”re-
ports by month”-
näkymässä aina nouseva
järjestys jota ei pääse
vaihtamaan

-se  haitta,  että  doku-
menttien nimeys ei ole
vakio vaikeuttaa ha-
kusanalla hakua
-Site-hierarkiassa yli-
määräisiä osastoja
- hierarkian kautta on
enemmän hakoteillä
kuin osastoittain ha-
kemalla
- tyhjiä eli turhia kan-
sioita
-sopimukset tulee
löytyä
-analysaattori-
manuaalit

- valmis maksamaan mistä
vaan jos siitä on hyötyä,
mutta ei osaa määritellä
mitä se olisi
-mahdollisesti analysaatto-
rikoulutusnauhoitukset voisi
olla maksullinen
kehitettävää:
- hierarkian perkaus ja uu-
delleen järjestely on tarpeen
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PR -alusta toimii hyvin
-aina ei tosin pääse
sisälle
-tiedonhakijan rooli

-järjestelmään liit-
tyvää tietoa
-projekteihin liitty-
vää
-  lay  outit,  asen-
nuskanta
-lisenssitiedot
-detaljeja omista
laitteistoista
-yleensä informaa-
tiota
-hakusanalla haku-
ja

-löytyy tietoa niin ei
tarvitse kysyä Valmetin
kavereilta
-tiedot aina saatavilla
- parempi, että tiedot
ovat portaalissa kuin
paikallisella ohjelmoin-
tiserverillä
- ohjekirjat ovat hyvä
-  se haittaa, että ei voi
viitata portaaliin, kun
kaikilla ei ole tunnuksia

- käyttäjätunnusten
puute tai väärät tun-
nukset -> ei kiinnosta
käyttää
- ei pysty päättele-
mään onko viimei-
simmät dokumentit
kyseessä eli ajan tasal-
la varsinkin hakusa-
nalla haettaessa
-dokumenttien ni-
meykset ei ole vakioi-
ta
->standardointi tarve
- kansiorakenne ei ole
ajan tasalla ja järkevä
-portaali ei ole raja-
pintana suunniteltu
asiakasta kohti vaan

- maksullista voisi olla kou-
lutusmateriaali ja --> voisi
käyttää uuden työtekijän
perehdyttämiseen
- katselukertahinnoittelu ei
vuosisopimukseen
-tietoruutuja esim. lisenssi-
määrät online tietona se
tukisi kunnossa-
pitotoimintaa
-työtilanteeseen liittyvät
tiedot
-käyttöliittymää pitäisi ke-
hittää pois tiedostonhallin-
tanäkymästä.
tietonäkymän
ja tiedon hakunäkymän
suuntaan
-esim. ”minulla tehtävänä”



LIITE 4. JATKOA

1. Tausta 2. Portaalin käyt-
töön liittyvät toi-
minnot

3. Portaalin edut ja hai-
tat

4. Portaalin ongelma-
kohdat

5. Portaalin kehitystarpeet:

Henkilö
Minkälaisia koke-
muksia sinulla on
portaalista?
Mikä on roolisi por-
taalin suhteen?

Mitä tietoja ja pal-
veluja käytät por-
taalissa?
Kuvaile omia por-
taalin käyttöproses-
sejasi

Minkälaista etua portaa-
lin käyttö on tuonut
toimintaasi?
Minkälaista haittaa por-
taalin käyttö on tuonut
toimintaasi?

Mitä ongelmia liittyy
portaalin käyttöön?
Mitä haluaisit muuttaa
portaalissa?
Minkälaista tietoa
haluaisit löytää portaa-
lista?

Olisitko halukas maksamaan
joistain lisäominaisuuksista?
Minkälaisia nämä ominai-
suudet voisivat olla?
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on Valmet lähtöinen
-ainut tapa tallentaa
dokumentti on palve-
lupyyntö tai lähettää
Valmetille->ei hyvä
käytäntö

haluaisin löytää:
-lisenssit
- järjestelmän asen-
nuskantaan liittyvät
tiedot eli Valmetin
installaatiokanta työ-
kalun tuottamat tiedot
-tarjoukset & tilaukset
-varaosalistat ja hinnat
-collection pakettien
esitteet ja ominaisuu-

ja ”minulla muokattavana”
ovat turhia asiakkaalle,
koska ei ole asiakkaan työ-
alusta. Antaa väärän viestin
ja sekava.
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portaalissa?
Minkälaista tietoa
haluaisit löytää portaa-
lista?

Olisitko halukas maksamaan
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det heti kun uusi on
julkaistu
- asiakaspalvelun lo-
malistat ja yhteystie-
dot
-M-Files on hyvä alus-
ta mutta käyttöliittymä
on huono
-

TA -käyttö vielä vähäis-
tä
- tiedon hakija

- hakee raportteja
-projektitietoa
-päivystysraportteja

-raporttien taso on hyvä
- ohjeet ja manuaalit
löytyvät kätevästi
- ei haittaa

-aukeaa hitaasti->kun
ei tiedä mitä sieltä
löytyy, niin kannat-
taako jäädä odottele-
maan
- ei ole vielä ollut
asiakaskoulutusta por-
taalin käyttöön
-jos ei ole perehdytys-
tä niin ihmiset eivät

- mahdollisesti joistain kou-
lutuksista voisi maksaa
-metadatan kirjoittaminen
on tarkennettava
- varaosaluettelot joissa
mittakuvat ym. olisi tarpeel-
liset
-asiakaan kunnossapitojär-
jestelmän työnumeron li-
sääminen Valmetin M-Files
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ota sitä käyttöön
-projektien jälkeiset
AS BUILD-kuvat olisi
hyvä löytyä
-asiakasta helpottaa
mitä tarkemmin osas-
tot on laitettu
-ei varsinaisia muut-
tamishaluja

’iin ja mahdollinen linkitys
asiakkaan M-
Filesjärjestelmään

TK -tiedonhakija
-käyttökokemukset
vielä vähäisiä

-laitoksien järjes-
telmiin liittyviä
dokumentteja
-huoltokäynti-
raportteja ja järjes-
telmä-kaavioita
- käyttö tarpeen
mukaan
- hakemistorakenne
miellyttää enem-

-ajantasainen tieto löy-
tyy nopeimmin portaa-
lista
-suurin etu on, että pää-
see omalta pc:ltä->ei
tarvitse siirtyä laitoksel-
le
-salasanan muistaminen
-iPhonelle ei ole saanut
toimimaan

-jos kansioissa ei ole
mitään, niin miksi
näkyvissä
- omien laitoksien
järjestelmädokumentit
-määrittelyaineistot
-portaali on melko
hidas
ja jumittuu ajoittain

-ei mielessä mitään lisä-
maksullista
-ei tarvita työtilaa, vain kat-
selu
-



LIITE 4. JATKOA

1. Tausta 2. Portaalin käyt-
töön liittyvät toi-
minnot

3. Portaalin edut ja hai-
tat

4. Portaalin ongelma-
kohdat

5. Portaalin kehitystarpeet:

Henkilö
Minkälaisia koke-
muksia sinulla on
portaalista?
Mikä on roolisi por-
taalin suhteen?

Mitä tietoja ja pal-
veluja käytät por-
taalissa?
Kuvaile omia por-
taalin käyttöproses-
sejasi

Minkälaista etua portaa-
lin käyttö on tuonut
toimintaasi?
Minkälaista haittaa por-
taalin käyttö on tuonut
toimintaasi?

Mitä ongelmia liittyy
portaalin käyttöön?
Mitä haluaisit muuttaa
portaalissa?
Minkälaista tietoa
haluaisit löytää portaa-
lista?

Olisitko halukas maksamaan
joistain lisäominaisuuksista?
Minkälaisia nämä ominai-
suudet voisivat olla?
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män kuin koko
kannasta hakusa-
nalla etsiminen
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IP -ei ole vielä pereh-
tynyt koko tarjon-
taan
-raportteja
-palvelusopimuksen
seuraaminen
-ylätason kehitysso-
pimuksen seuraami-
nen

-raportit vuosittain
-
paikkakuntakohtai-
set dokumentit

-hienoa, että järjestel-
mädokumentit löytyvät
-mobiilikäyttö
-raporttien katsominen
helpompaa kuin sähkö-
posteista
- ei varsinaista haittaa
ole havainnut
- hienoa kun kenttäolo-
suhteissa voi katsoa
mobiililaitteella esim.
manuaaleja

- säätöparametrien
muutokset tulisi löy-
tyä raporteista
-raportit vuosittain:
liikaa tavaraa, hankala
löytää tarvittava tieto,
tulee kaikki prosessi-
alueet
- tarkempi luokittelu
tarpeen
-raportti ei kerro onko
työ valmis vai kesken
-”lisää sarake”-napin
takana valtava määrä
nimikkeitä mitä ei
tarvita
-turhia kansioita joissa
ei ole mitään
-joistain kansioista ei

-ei tule mittaa lisämaksullis-
ta mieleen
kehitys:
-näkymä pitäisi olla mah-
dollisimman yksinkertainen
-esim. sopimustuntien siirto
Valmetin toiminnanohjaus-
järjestel-mästä portaaliin,
koska asiakkaat haluavat
läpinäkyvyyttä ja luotta-
musta, eikä tule yllätyslas-
kua loppuvuodesta, jos tun-
nit on ylittyneet.



LIITE 4. JATKOA

1. Tausta 2. Portaalin käyt-
töön liittyvät toi-
minnot

3. Portaalin edut ja hai-
tat

4. Portaalin ongelma-
kohdat

5. Portaalin kehitystarpeet:

Henkilö
Minkälaisia koke-
muksia sinulla on
portaalista?
Mikä on roolisi por-
taalin suhteen?

Mitä tietoja ja pal-
veluja käytät por-
taalissa?
Kuvaile omia por-
taalin käyttöproses-
sejasi

Minkälaista etua portaa-
lin käyttö on tuonut
toimintaasi?
Minkälaista haittaa por-
taalin käyttö on tuonut
toimintaasi?

Mitä ongelmia liittyy
portaalin käyttöön?
Mitä haluaisit muuttaa
portaalissa?
Minkälaista tietoa
haluaisit löytää portaa-
lista?

Olisitko halukas maksamaan
joistain lisäominaisuuksista?
Minkälaisia nämä ominai-
suudet voisivat olla?
Muita kehitystoiveita?

pääse pois kuin ”ho-
me” napilla
- metatiedoissa oli
tieto käytetyistä tun-
neista mutta se näky-
mä on otettu pois-
>pitäisi näkyä työkoh-
taisesti
-sopimuksen sisälty-
vien tuntien kumula-
tiivinen näkymä pitäi-
si olla
-tietyn haun tallenta-
minen pikavalinnaksi
ei ole onnistunut
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